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Veilig thuis in een welvarend Kalmthout

N-VA Kalmthout wenst u  
fijne feestdagen!

Geen boerkini in ons zwembad
De boerkini in ons zwembad heeft de afgelopen weken de gemoederen 
beroerd. Boerkini’s horen niet thuis in ons zwembad. Wij aanvaarden niet 
dat vrouwen zich als minderwaardige wezens moeten wegsteken onder een 
boerkini. De boerkini toelaten via het gemeentelijk zwembadreglement is 
een regelrechte aanval op onze waarden en normen.

Na een incident met de boerkini het  
afgelopen jaar stelde de N-VA tijdens  
de gemeenteraad voor om duidelijkheid  
te scheppen over wat er wel en niet kan in 
ons zwembad. Dit vooral in het belang van 
ons zwembadpersoneel. Ons voorstel bestond 
erin om de boerkini toe te voegen aan het 
zwembadreglement onder het artikel over  
de niet-toegelaten kledij. We kregen op  
deze vraag jammer genoeg geen eenduidig 
antwoord. De bevoegde schepen zei dat  
hij hierover een advies aan de sportraad  
zou vragen. Alles werd op de lange baan 
geschoven en er kwam geen uitspraak voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.

Symbool van onderdrukking
Op de eerste vergadering na de gemeente-
raadsverkiezingen kwam er dan plots wel 
duidelijkheid. Schepen van Sport De Bock 
wilde de boerkini toelaten. De N-VA stemde 
tegen, maar sp.a, Groen en CD&V keurden 
het voorstel zowaar goed. CD&V Kalmthout 
besefte niet wat ze veroorzaakte. Het gaat 
hier echt niet om een duikpak, maar wel 
om een religieus symbool. Een symbool van 
onderdrukking.

Boerkiniverbod goedgekeurd
De beslissing van CD&V, Groen en sp.a 
stuitte op veel protest. Mede dankzij de vele 
en hevige reacties van onze inwoners liet de 
schepen van Sport de beslissing terugdraaien. 

Op de AGB-vergadering (autonoom gemeente- 
bedrijf) van eind november werd – op uit-
drukkelijke vraag van de N-VA – het voorstel 
om de boerkini als verboden kledingstuk op 
te nemen in het zwembadreglement, goed-
gekeurd. Eind goed al goed in het belang en 
naar wens 
van onze 
Kalmthoutse 
inwoners.

Uitnodiging:

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Kalmthout nodigt u uit om 
samen het nieuwe jaar gezellig en 
feestelijk in te zetten. We heffen het 
glas op een gezond, bruisend en 
positief nieuw jaar. Komt u ook?

Wanneer?  
18 januari 2019 vanaf 19.30 uur

Waar?  
Strijboshof te Kalmthout  
(Achterbroeksteenweg 69)

Meer weten over 
N-VA Kalmthout?

 kalmthout@n-va.be
 www.n-va.be/kalmthout 
 N-VA Kalmthout

Jan Van Esbroeck
Fractievoorzitter  
N-VA Kalmthout 
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Campagne in beeld

De N-VA-bus toerde door 
de provincie Antwerpen.

In ons campagnesecretariaat 
kon u terecht met al uw vragen.

De N-VA was zichtbaar  
aanwezig in het straatbeeld.
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N-VA winnende partij bij  
provincieraadsverkiezingen

Stephanie Devos voorzitter 
Jong N-VA Kalmthout

N-VA Kalmthout heeft er een druk, bewogen maar boeiend 
politiek jaar opzitten. Dat kan ook niet anders, want 2018 
stond voor ons in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.

Eerder dit jaar werkten we aan een inhoudelijk programma 
om naar de kiezer te trekken. We luisterden naar onze  
inwoners, verenigingen, belangengroepen, vrijwilligers,  
ondernemers … Net voor de zomervakantie konden we  
landen met een sterk inhoudelijk programma ‘Veilig thuis  
in een welvarend Kalmthout.’

We zochten en vonden 25 sterke en gemotiveerde kandidaten 
om mee hun schouders te zetten onder ons programma en de 
waarden van de N-VA uit te dragen in heel onze gemeente. 

We kleurden Kalmthout (letterlijk) geel met tuinborden, een 
campagnesecretariaat, folder, flyers, affiches enzovoort.  
We begaven ons onder het volk en namen deel aan debatten.

Hard werken vanuit de oppositie
Na al die inspanningen was dé dag aangebroken: verkiezings-
dag. De resultaten raakten in de loop van de avond bekend. 
We zijn er niet in geslaagd om de absolute meerderheid van 
CD&V te breken. Dit betekent dat wij de komende zes jaar 
opnieuw hard gaan werken voor de Kalmthoutenaar vanuit 
de oppositie. Onze ploeg is enorm gegroeid en heeft de  
goesting om de komende jaren alles op alles te zetten.

Wij hopen ook dat we in de toekomst op uw steun mogen 
rekenen. Bedankt kandidaten, bestuursleden, medewerkers, 
leden en sympathisanten voor jullie inzet.

32,7 % van de Kalmthoutenaren koos voor de N-VA in de provincie. Dat is een duidelijke overwinning 
op CD&V (23 %), Groen (13,6 %), Vlaams Belang (10,3 %), sp.a (9,6 %), Open Vld (6,3 %) en PVDA  
(3,2 %). Greet Dries (voorzitter N-VA Kalmthout) behaalde tevens een mooie score met 5 484 voorkeur-
stemmen.

De N-VA kan in het algemeen bogen op een schitterende score bij de provincieraadsverkiezingen.  
Met Luk Lemmens als lijsttrekker haalde de N-VA 14 van de 36 zetels binnen. Een schitterende score.

Het jongerenbestuur van de N-VA verkoos Stephanie Devos als nieuwe voorzitter. Stephanie 
volgt Domien Arnold op, die actief blijft als bestuurslid. Dominic Potters werd verkozen 
als ondervoorzitter, Lieselore Goossenaerts als secretaris en Wouter Van den Heuvel als 
penningmeester.

Het jongerenbestuur telt in totaal zeven leden. “Een gemotiveerde ploeg die ik met veel  
plezier en trots zal leiden”, aldus Stephanie Devos. “Kalmthoutse jongeren betrekken  
en warm maken voor politiek is uiteraard een van onze speerpunten.”

Zin om onze jonge ploeg te versterken en je in te zetten voor een beter Kalmthout? Stuur dan 
een berichtje voor meer info naar stephanie.devos@n-va.be

Bedankt, kiezers!

Een terugblik op 2018



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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