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KALMTHOUT
NIEUWJAARSRECEPTIE

BESTE KALMTHOUTENAREN,
Langs deze weg willen wij u en uw familie een gelukkig en voorspoedig 2015
toewensen. Wij hopen dat u een gezond en succesvol 2015 tegemoet mag gaan.
Succesvol, zoals het afgelopen jaar voor de N-VA was.
Een jaar waarin de Vlaming via de verkiezingsoverwinning van de N-VA eindelijk het heft in handen mocht nemen om op Vlaams en Federaal niveau het roer
om te gooien, zodat de overheid zonder spilzucht terug ten dienste kan staan
voor haar onderdanen.
In Kalmthout kunnen we sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen helaas niet
op eigen initiatief krachtdadige en noodzakelijke correcties op het beleid doorvoeren. Maar ook hier geeft onze kritische doch constructieve inbreng af en toe
de noodzakelijke kracht van verandering.

V.U.: Jan Van Esbroeck - Kon. Elizabethlaan 13 - 2920 Kalmthout - kalmthout@n-va.be

Met gastspreker
Peter De Roover
Op woensdag 14 Januari
In ’t Centrum
Heide- Kalmthout
Aanvang 20.00 uur
Gastspreker 20.30 uur

Laten we samen van 2015 een jaar maken waarin we standvastig onze welvaart
en sociaal engagement beschermen; zowel voor onszelf, onze kinderen als onze
kleinkinderen, nu en in de toekomst.
Namens de hele N-VA-ploeg wensen we aan alle Kalmthoutenaren een gezond,
aangenaam en geweldig jaar toe waarin al jullie dromen werkelijkheid mogen
worden.

Gratis toegang
Iedereen welkom

www.n-va.be/kalmthout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Kalmthout is voor oprichting
van sociaal infopunt in onze gemeente
Het lokaal OCMW-bestuur en de gemeente Kalmthout hebben een grote waaier aan sociale dienst- en hulpverlening.
Daarnaast bestaan er nog andere publieke en private actoren die bijdragen
tot welzijn en sociaal beleid: werkgelegenheid, huisvesting, kinderopvang, onderwijs,
cultuur, ...
In onze gemeente
werd in 2011 een
netwerk van vijf
sociale infopunten
gelanceerd zodat
iedereen zo snel
mogelijk zijn weg
zou vinden in dit
uitgebreide aanbod. Er werd een
logo ontworpen en een website www.sociaalinfopuntkalmthout.be gelanceerd, waar de burgers heel wat informatie kunnen vinden. Zelfs een link naar de sociale kaart,
de rechtenverkenner en de premiezoeker zijn aanwezig. Er
werd dus al veel mooi werk verricht.

De meeste sociale infopunten geven bij vele inwoners
echter aanleiding tot verwarring. Ze vragen zich af tot
welk loket ze zich nu eigenlijk moeten richten. Er is
nood aan één punt waar je
met al je vragen over
dienstverlening terecht kan.
Vandaar wordt het netwerk
van vijf infopunten uitgebreid
met één sociaal infopunt.
De N-VA geeft haar goedkeuring om dit sociaal infopunt
onder te brengen in het dienstencentrum ‘De Grote Uitleg’,
centraal gelegen, goed bereikbaar en gekend.
De ultieme toekomstdroom van de N-VA blijft een
Sociaal Huis waar men alle sociale dienstverlening onderbrengt onder één dak. Maar in tijden van besparingen
is dit helaas nog niet voor morgen.

Het OCMW moet meer onder de mensen komen
N-VA-OCMW-raadsleden vragen om mee uitgenodigd te worden door de gemeente op lokale initiatieven en festiviteiten
van onze inwoners. Dat is al het geval bij de gemeenteraadsleden. Dit geeft hen de kans om in contact te komen met de
bevolking en om zo betere te kunnen tonen en uitleggen wat het OCMW doet.
Het OCMW is er voor iedereen: ook middenstanders en jongeren kunnen er terecht. We zullen allemaal op een punt
komen waar we ondersteuning of thuiszorg nodig hebben of eventueel naar een woonzorgcentrum gaan.
Een goed sociaal beleid besteedt aandacht aan alle
groepen en levert inspanningen om ieders positie te
verbeteren. Hiervoor dragen gemeente en OCMW
samen de politieke eindverantwoordelijkheid. Ook
al zijn de OCMW-raadsleden niet rechtstreeks door
de bevolking verkozen,
nemen ze deze taak mee ter
harte.
Een goede mandataris vind
je ook op straat.

GREET DRIES
Fractieleider
OCMW-raad

kalmthout@n-va.be

5 redenen om niet te staken
Op 15 december pakte Jong N-VA Kalmthout uit
met een opmerkelijke affichecampagne. Op
grote afficheborden voerden ze actie tegen de
staking van 15 december. Door uit te pakken
met 5 positieve redenen om te werken willen ze
dat de regering een eerlijke kans krijgt.
Voorzitter Gilles Delcroix: “We willen hiermee
onze steun betuigen aan de mensen die op 15 december wél gingen werken. De regering neemt
maatregelen die nodig zijn, om onze pensioenen
betaalbaar te houden, om te stoppen met schulden
maken en de toekomst
van onze kinderen niet op
het spel te zetten. Met
deze positieve actie willen
we dit kenbaar maken in
heel Kalmthout.”
De N-VA-jongeren verspreidden gedurende de stakingsdag tientallen borden in de gemeente.
“Het was logistiek geen gemakkelijke klus, aangezien het een pop-up actie was, maar het is ons
toch gelukt. We hebben ook veel positieve reacties gekregen, onze actie werd duidelijk gesmaakt.”

GILLES DELCROIX,
voorzitter Jong
N-VA Kalmthout

Raadsleden N-VA Kalmthout doen mee aan 10 000 stappenclash
Met de 10 000 stappenclash Kalmthout wil het
gemeentebestuur het belang van beweging en
gezonde voeding bij alle medewerkers van
gemeente en OCMW op een ludieke manier
in de kijker zetten. Een delegatie van de
N-VA-gemeenteraads- en OCMW-raadsleden
deed mee.

DAVID CLEIREN
Fractieleider
gemeenteraad

“Ivo Dockx, Greet Dries, Jef Duerloo, Imar
Dekeulener, Sigrid Van Heybeeck en ikzelf

vormden de groep ‘De Energieke Guiten’.”
Aldus fractieleider David Cleiren “Het is een
knipoog naar het gelijknamige stripverhaal van
Suske en Wiske, met als moraal dat samenwerken loont. Samen hebben we een gezonde
2de plaats op 23 deelnemende groepen behaald. Op de verdiende eerste plaats stonden
de mannen van de gemeentedienst Openbare
Werken, proficiat!”

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang.
Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van voordelen!

Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct
de politieke opstelling van de N-VA.

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale,
arrondissementele én lokale activiteiten van de N-VA.
Een debatavond, een moment van politieke actie of een gezellig
samenzijn …

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine.
24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk achter de schermen van de N-VA.

www.n-va.be/kalmthout

Jong en N-VA?
Dan krijgt je engagement een
extra dimensie binnen Jong
N-VA. Studie- en vormingsdagen, politieke acties, trips
naar het buitenland, … de
agenda van Jong N-VA is
behoorlijk gevuld.

Met de kracht van een
overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je
maakt deel uit van de grootste
en snelst groeiende familie van
Vlaanderen. Zo steun je samen met
40.000 anderen de Verandering voor
Vooruitgang.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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