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Laatste
woordje als
schepenmeisje
Op 14 oktober scoorde
N-VA Kalmthout
sterk, maar net niet
sterk genoeg om de
meerderheid te
breken. De
burgemeester besliste die dag om
alleen de gemeente te besturen. In
ieder geval: proficiat Lukas, met je
persoonlijk aantal
voorkeurstemmen. Onze verdienste
en inzet levert een grote
oppositieploeg op: 8 zetels in de
gemeenteraad en 4 zetels in de
OCMW-raad.
Beste lezers, een welgemeende dank
voor het vertrouwen dat ik kreeg
tijdens de voorbije legislatuur. Ik heb
mijn taak altijd zeer graag en met
veel enthousiasme gedaan. Door de
goede samenwerking met collega’s,
diensten en vooral de vele
vrijwilligers heb ik op vlak van
cultuur, toerisme, ouderenbeleid,
gelijke kansen en
ontwikkelingssamenwerking mooie
dingen kunnen realiseren. Met een
vleugje weemoed neem ik afscheid
van die taken, in de hoop dat mijn
collega’s met hetzelfde positieve elan
het beleid blijven voeren.
Ik beloof alvast me vanuit de
oppositie constructief in te zetten
voor de Kalmthoutenaren. Dat is
mijn plicht voor de 829 stemmen die
ik van u kreeg. Ik blijf ten dienste
van Kalmthout. Nogmaals dank voor
de fijne en intense samenwerking.

www.n-va.be/kalmthout

ZES JAAR CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE
Op 14 oktober behaalde N-VA Kalmthout 27,3 procent van de stemmen.
Vertaald in gemeenteraadszitjes betekent dit een verviervoudiging van de
N-VA-zetels. Van 2 naar 8 zetels in één verkiezing: dat is een prachtig
resultaat!

MOOIE SCORE, MAAR NIET IN HET BESTUUR
De N-VA is in Kalmthout trouwens de enige partij die deze verkiezingen met
winst afsluit. Wil dit zeggen dat de enige overwinnaar nu ook deel zal
uitmaken van het gemeentebestuur? Neen. Dankzij het sterke persoonlijke
resultaat van de burgemeester behoudt CD&V haar 14 zetels. Zij kozen ervoor
om in hun eentje het bestuur voor hun rekening te nemen. We feliciteren dan
ook de burgemeester met zijn persoonlijke score! De twee andere
stemmenkanonnen in onze gemeente zijn de N-VA-lijsttrekkers Clarisse
De Rydt en Ivo Dockx. Een dikke proficiat!

N-VA GAAT WERKEN VOOR KALMTHOUT
Zoals we u voor de verkiezingen hebben beloofd, kunnen alle inwoners
opnieuw rekenen op zes jaar garantie. Zes jaar lang gaat onze partij constructief
aan de slag als één groot oppositieblok. We zullen elk initiatief toetsen aan ons
ijzersterk programma. We gaan u blijven informeren en CD&V voortdurend
aan haar beloftes herinneren. We gaan werken voor alle inwoners van
Kalmthout! De kracht van verandering zal in onze gemeente komen van de
grootste oppositiepartij ooit.

N-VA ZET 2013 FEESTELIJK IN…
SAMEN MET U!
Gastheer en Kamerlid Jan Van Esbroeck
en N-VA Kalmthout
verwelkomen u graag op

WOENSDAG 16 JANUARI 2013 - 20 UUR

FEESTZAAL ‘DE KIEVIT’
JAN VAN ESBROECK
Voorzitter N-VA Kalmthout

Korte Heuvelstraat 14
2920 Kalmthout
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N-VA Kalmthout vertolkt uw stem in de gemeenteraad

Veerle De Block
Ik ben geboren in Heide en
ook altijd actief geweest in
de jeugdbeweging daar.
Als onderwijzeres stond ik
14 jaar voor de klas in het
lager onderwijs. Ik ben
moeder van drie kinderen
van 20, 17 en 15 jaar.
Bovendien werk ik al tien
jaar in de bloemisterij in
Kalmthout. Mijn grootste
interesses zijn lokale
economie en asiel en
migratie.

kalmthout@n-va.be

Sigrid Van
Heybeeck
Na zes jaar in de
gemeenteraad ben ik blij
dat ik me in de volgende
legislatuur nogmaals mag
engageren voor Kalmthout.
Ik ben ook de trotse mama
van Kamiel en in blijde
verwachting van een
tweede kindje. Met mijn
job als kleuterleidster, mijn
ervaring als
gemeenteraadslid en mijn
sociale engagement in de
gemeente en in het
jeugdwerk ga ik mij met
veel enthousiasme verder
blijven inzetten voor
Kalmthout.

Liliane Willemsen

Clarisse De Rydt

Veel mensen kennen mij als
dagbladverkoopster in
Kalmthout.
15 jaar in loonverband
gevolgd door 15 jaar als
zelfstandige. Die
gedrevenheid heb ik van
mijn ouders. Ik ben fier op
hen: als harde werkers die
hun kinderen het nodige en
meer dan dat konden
geven. Die motivatie komt
mij van pas als bestuurslid
van KVLV Kalmthout,
gewest-afgevaardigde en
provincieraadslid van deze
vereniging.
De politiek is een nieuw
engagement. Ik wil in
eerste plaats iedereen
bedanken voor hun steun.
Vanuit de oppositie zal ik
samen met de andere 7
gemeenteraadsleden
toezien op een (r)echtdoor-zee-beleid. Die
garantie geef ik u, voor de
volgende zes jaar.

Als gewezen schepen wil ik
de initiatieven van de
meerderheid mee opvolgen
en toetsen aan ons
programma. Juiste
informatie aan onze
burgers doorgeven is
hierbij van cruciaal belang.
In alle eerlijkheid, met een
sterke oppositieploeg
constructief meewerken
aan een beleid dat goed is
voor alle inwoners van
Kalmthout, is mijn
doelstelling. Daar ben ik
voor verkozen en aan die
belofte zal ik ook CD&V
herinneren in de volgende
legislatuur.

Jef Vercraye

Jef Duerloo

David Cleiren

Jan Van Esbroeck

Na mijn studies rechten
startte ik een succesvolle
carrière als advocaat. In
1997 werd ik benoemd tot
plaatsvervangend rechter
in het kanton Antwerpen.
De laatste tijd toonde ik
meer interesse in de
politiek, specifiek in de
koers die de N-VA vaart.
Na de coöptatie in het
lokale N-VA-bestuur word
ik een actief lid van de
werkgroep financiën. De
begroting zullen we dus
onder een zuivere loep
bekijken. En bekritiseren
wanneer nodig de
komende 6 jaar!

Ik ben geboren in
Kalmthout in 1954,
gehuwd met Ria Loos en
vader van
twee zonen, Jan en Tim.
Sinds 1981 wonen we in de
wijk Heuvel. In mijn
familie werkte zowat
iedereen bij de spoorwegen
en ik heb dat voorbeeld
gevolgd: na mijn
legerdienst begon ik als
treinbestuurder, een beroep
dat ik tot mijn pensioen
uitoefende. Daarnaast ben
ik nog steeds actief lid van
de vrijwillige brandweer.
Politiek heeft me altijd al
geïnteresseerd. In de jaren
80 was ik zelfs al eens
kandidaat voor de
Volksunie bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Kalmthout is
een mooie, groene en
landelijke gemeente, waar
het aangenaam wonen is.
Als N-VA-gemeenteraadslid zal ik mij inzetten
om te behouden wat goed
is en te verbeteren wat
kan.

Ik ben al enkele jaren actief
bij de N-VA, als
jongerenvoorzitter in
Kalmthout en nationaal
partijraadslid. Ik ben blij
dat ik vanaf 2 januari daar
ook de
verantwoordelijkheden van
een gemeenteraadslid aan
mag toevoegen.
Mijn interesses gaan uit
naar jeugd, financiën,
e-government en lokale
economie.
Na vier jaar politieke
wetenschappen in
Antwerpen studeer ik nu
nog 1 jaar verder, nl.
Human Recourses
Management.
Daarnaast ben ik praeses
van het Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond
Antwerpen.
In Kalmthout ben ik
jarenlang actief geweest in
de Chiro en de jeugdraad.

Naast medeoprichter en
voorzitter van N-VA
Kalmthout, ben ik sinds
2010 federaal
parlementslid. Ik zetel als
effectief lid van de
commissie Binnenlandse
zaken, met speciale
aandacht voor
veiligheid,brandweer,
civiele bescherming,
privébewaking en
extremisme.
Ook als gemeenteraadslid
zal ik me voor 100 procent
inzetten om het leven en
samenleven in Kalmthout
zo aangenaam mogelijk te
maken voor alle inwoners.
Ons prachtig
brandweerkorps met
vrijwilligers en de politie
zullen extra aandacht
genieten. Samen met onze
hele N-VA-fractie in
gemeente-, OCMW- en
politieraad zal ik zes jaar
constructieve oppositie
voeren in het belang van
ALLE Kalmthoutenaren!

N-VA is ook vertegenwoordigd in de OCMW-raad
Zoals we in ons programma al aangaven, wil de N-VA het OCMW zo snel mogelijk integreren in het
gemeentebestuur. Dit moet een zuiniger en efficiënter beleid mogelijk maken. We zijn alvast blij dat we drie van
onze stemmenkanonnen naar deze raad kunnen sturen.
Imar Dekeulener zal als uittredend raadslid ook de volgende zes jaar zijn ervaring voor ons ter beschikking stellen.
Onze twee toppers Ivo Dockx en Greet Dries zullen de N-VA eveneens vertegenwoordigen in de OCMW-raad.
Clarisse De Rydt zal daar naar alle waarschijnlijkheid ook haar ervaring kunnen delen. In ons volgende huis-aanhuisblad zullen we onze volledige OCMW-fractie in detail aan u voorstellen.

www.n-va.be/kalmthout

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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