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VU: JAN VAN ESBROECK, KON. ELIZABETHLAAN 13, 2920 KALMTHOUT

Jan Van Esbroeck trekt in 2018 de 
N-VA-lijst en is dus kandidaat-bur-
gemeester. “Samen met een sterke en 
gemotiveerde ploeg ga ik voor Verande-
ring in Kalmthout.”

Jan Van Esbroeck, Vlaams Parlementslid, voert 
volgend jaar de Kalmthoutse N-VA-ploeg aan 
bij de gemeenteraadsverkiezingen en is dus ook 
kandidaat-burgemeester. Jan kreeg daarvoor het 
vertrouwen van de bestuursploeg.

 Jan Van Esbroeck (48) werd in 2010 verkozen 
als Federaal Kamerlid. In 2014 stond hij op de 
Vlaams lijst en veroverde hij een zitje in het 
Vlaams Parlement. Sinds de jongste gemeente-
raadsverkiezingen is hij ook actief in Kalmthout 
als gemeente- en politieraadslid.

Wat zegt Jan zelf?
Lijsttrekker Jan Van Esbroeck: “Ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg van het bestuur. Ik ga met 
veel enthousiasme deze uitdaging aan. Kalmthout is een mooie gemeente om in te wonen, maar kan 
een frisse wind gebruiken. Onze N-VA-afdeling in Kalmthout volgt sinds de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen de politieke dossiers op vanuit de oppositie. Hierbij merken we dat er vaak een gebrek aan 
transparantie en overleg is, tussen betrokken inwoners of verenigingen enerzijds en het gemeentebe-
stuur anderzijds, bij het uitvoeren van beleidskeuzes. Samen met onze sterke en gemotiveerde ploeg, die 
er in 2018 helemaal zal staan, ga ik voor Verandering in Kalmthout.

Jan Van Esbroeck kandidaat- 
burgemeester in 2018

Wat zeggen zij over Jan?
N-VA-voorzitter Greet Dries: “Jan heeft veel politieke ervaring en is uitstekend in staat de  
kernwaarden van de N-VA op een eigentijdse en professionele manier over te brengen. Hij is niet alleen onze 
stem in de Wetstraat maar ook in de Dorpsstraat en daardoor de geknipte persoon om onze sterke ploeg met 
succes aan te voeren in 2018.”

Fractieleider David Cleiren: “Met Jan als aanvoerder hebben we iemand die mensen kan verbinden en een 
ploeg in beweging kan brengen. We willen een ijzersterke campagne voeren in 2018, en Jan is de geknipte per-
soon om hierbij de kop te nemen.” 

Jongerenvoorzitter Domien Arnold: “Ook de jongeren staan volledig achter de kandidatuur van Jan, hij luis-
tert naar onze ideeën en steunt onze acties en initiatieven. Hij houdt rekening met de jongeren, en heeft dan 
ook ons vertrouwen en onze steun” 
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Geslaagde spreekavond Jong N-VA met  
Matthias Diependaele
Op vrijdag 13 januari organiseerde Jong N-VA Kalmthout een sprekersavond met Matthias Diependaele. 
Matthias is fractieleider voor de N-VA in het Vlaams Parlement, is 37 jaar en woont in Zottegem. Hij zetelt 
sinds 2009 voor de N-VA in het Vlaams Parlement.

Moderator David Cleiren was zeer tevreden: “Matthias is een topspreker. Ik heb zelden een sprekersavond meegemaakt waar de 
spreker zonder notities anderhalf uur een publiek zo kon boeien. Mobiliteit, fiscaliteit, veiligheid, vergroening, energie, ..., Matthias is 
van alle markten thuis. Hij reed bovendien voor onze afdeling 200 kilometer heen en terug in winterweer. Het typeert zijn inzet voor 
onze partij.”

Ook jongerenvoorzitter Domien Arnold blikt met een goed gevoel terug: “Het was een zeer geslaagde avond, de 75 aanwezigen heb-
ben zich zeker niet verveeld, de vragenronde mocht voor sommigen zelfs nog wel even doorgaan denk ik. Achteraf nam het publiek 
ook ruim de tijd voor de nabespreking met een drankje (lacht). Voor herhaling vatbaar!”

N-VA vraagt aanpassing verwarrende  
verkeerssignalisatie Heidestatiestraat 
Van maart tot begin juli wordt er gewerkt aan het kruispunt Max Temmermanlaan – Putsesteenweg, vlakbij 
Kasteel Keienhof. Aan het begin van de Heidestatiestraat werd daarom signalisatie aangebracht maar dit 
leidde tot verwarring. 

Clarisse De Rydt: “De verkeerssignalisatie aan het begin van de 
straat is verwarrend. De indruk wordt gewekt dat de Heidesta-
tiestraat afgesloten is. Hierdoor zien de handelaars hun klanten 
doorrijden, en rijden vele mensen ook nodeloos om. Deze signa-
lisatie diende dringend aangepast te worden, we hebben dit dan 
ook direct aangekaart bij de bevoegde schepen!” 

Matthias Diependaele: 
“De N-VA is nog altijd de partij van de  
verandering. Ik voelde in de zaal dat er veel  
enthousiasme en overtuiging is hiervoor.  
Het voelt goed dat we ook in Kalmthout  
zoveel getalenteerde jongeren hebben die  
in de toekomst voor verandering zullen  
kunnen zorgen!”

 Meer info over deze werken op: 
https://wegenenverkeer.be/Kalmthout.

 Clarisse De Rydt
Gemeenteraadslid 
N-VA Kalmthout
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Zandweg in verlengde 
Kijkuitstraat wordt  
aangepakt
De zandweg op het einde van de Kijkuitstraat, die 
aansluiting maakt met de weg in de Withoefse Heide, 
zal verbeterd worden voor fietsers en voetgangers. Nu is 
deze bij regenweer haast niet te gebruiken. 

Op vraag van Jef Duerloo in de gemeenteraad en de 
Stuurgroep Verkeer, gaan de gemeentediensten dit in 
orde brengen. Zij dienden hiervoor eerst toelating te 
vragen aan ANB (Agentschap Natuur en Bos) en On-
roerend Erfgoed. Dit is ondertussen in orde en nu kan 
hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag ingediend 
worden.

KALMTHOUT IN BEELD:  
Fotokwis 
Het juiste antwoord 
van de fotokwis in 
onze decembereditie 
was de kapel op het 
Matruyepleintje in 
Nieuwmoer. Proficiat 
aan Rit Van Gool! 
Zij was de winnares 
en ontving een tas 
vol Kalmthoutse 
streekproducten en 
lekkernijen. 

Maakt u ook graag kans op een mooie prijs? Raad dan waar de 
onderstaande foto is genomen en maak kans op een boek over de 
Kalmthoutse geschiedenis. Stuur uw antwoord voor 17 april door 
naar stephanie.devos@n-va.be. 

Wees zo precies mogelijk in uw antwoord. 

Schiftingsvraag:  
Hoeveel deelnemers zullen deze vraag juist beantwoord 
hebben voor 15 mei? 

 Jef Duerloo in de Kijkuitstraat, die eindelijk 
wordt aangepakt



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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