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KALMTHOUT
N-VA komt naar je toe
voor een babbel

N-VA LANCEERT REGENBOOGBELEID IN KALMTHOUT
De gemeenteraad van 27 mei keurde unaniem het N-VA-voorstel goed om
werk te maken van een regenboogbeleid in Kalmthout. Met enkele kleine
maatregelen draagt nu ook onze gemeente zijn steentje bij aan de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en transgenders.

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

Zo zal Kalmthout de regenboogvlag uithangen op 17 mei en wordt het holebien transgendermagazine Zizo opgenomen in het aanbod van de bibliotheek.
Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon wordt verspreid via
de gemeentelijke informatiekanalen.

Ondanks de vele projecten die wij
de laatste tijd hebben gerealiseerd,
zien we dat de Kalmthoutse bevolking toch nog veel vragen heeft bij
de functie van de N-VA als enige
belangrijke oppositiepartij ten opzichte van de soloslim van CD&V
in Kalmthout. Wij willen graag in
alle openheid onze ideeën, programmapunten en oppositiebeleid
met u delen. Samen werken we zo
aan een beter leefbaar Kalmthout.
Op geregelde tijdstippen plaatsen
we onze babbelbank in je buurt. Iedereen is welkom voor een gewone
babbel of om vragen te stellen.
De eerste halte is het speelplein aan
Roerdomp in Nieuwmoer. Op 6 juli,
tussen 14 uur en 16 uur nodigen we
jullie van harte uit op plaats te
nemen op de babbelbank en ons
jullie vraag te stellen. Voor de
kinderen die meekomen, voorzien
we een kleine verassing. Zij kunnen
zich amuseren op het speelplein
terwijl wij samen met jullie onze
babbel slaan. Tot dan!

www.n-va.be/kalmthout

N-VA-gemeenteraadslid David
Cleiren: “Ik ben zeer tevreden
dat de gemeenteraad ons voorstel heeft gesteund. Het gaat om
een paar kleine en quasi kosteloze initiatieven die toch een
waardevolle bijdrage leveren aan
de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s.”
Voor de N-VA is het al lang duidelijk dat holebi’s en transgenDe gemeente draagt zijn steentje bij aan de aanvaarding
ders dezelfde maatschappelijke
van holebi’s en transgenders.
rechten hebben als hetero’s.
Helaas blijkt uit de dagelijkse
praktijk en uit onderzoek dat deze mening niet door iedereen wordt gedeeld.
Nogal wat holebi’s en transgenders krijgen te maken met vooroordelen. Daarnaast is het voor elke nieuwe generatie holebi’s en transgenders ook steeds
weer zoeken naar het aanvaarden van zichzelf en het vinden van een plaats in
de maatschappij. Het is de taak van onze gemeenschap om een omgeving op te
bouwen waarbinnen holebi’s en transgenders zich veilig en aanvaard weten.
Op die manier kunnen ze zonder aarzeling deelnemen aan het publieke leven.
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Laat de Vlaamse Leeuw
wapperen aan je woning en
feest mee met de Vlaamse
feestdag. Laat iedereen zien dat
wij Kalmthoutse Vlamingen zijn
en samen 11 juli vieren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Burgemeester trekt belofte in en voert belastingverhoging door
Wat CD&V twee raadszittingen geleden nog probeerde
te verdoezelen als retributiekosten - en wat wij toen al
als een verdoken belastingverhoging aanklaagden moet nu effectief gemeentebelasting genoemd worden.
Onze N-VA-fractie krijgt gelijk. Het CD&V-college van
burgemeester en schepenen wordt teruggefloten door het
Agentschap Binnenlands Bestuur en moet deze verhoging
effectief opnemen als gemeentebelasting. De N-VA
stemde al tegen deze belastingverhoging op de gemeenteraad van 27 mei.
Wij vinden de extra taks de schaamte voorbij. Voor de verkiezingen ronselt burgemeester Jacobs stemmen van de
Kalmthoutenaars door te beloven dat de CD&V in het gemeentebestuur geen belastingverhogingen zou doorvoeren. Maar waarmee worden we nog geen jaar later
geconfronteerd? Jawel: de eerste belastingverhoging.

Wat zal de toekomst brengen? Had CD&V deze belastingverhoging nodig om de iPad’s voor de schepenen te betalen misschien?

Goudgele zondag op straatfeesten
Op zondag 19 februari was Jong N-VA Kalmthout aanwezig
op de straatfeesten. Met een goudgele stand stonden de jongeren op de Kapellensteenweg.
“Het stralende weer maak het helemaal af”, aldus een
lachende Philip Smolders. “Zelfs in een jaar zonder verkiezingen zijn de mensen geïnteresseerd in onze
boodschap. We vinden het
dan ook belangrijk bereikbaar te zijn.”
Jong N-VA'ers Stephanie Devos,
Philip Smolders, Gilles Delcroix en
Maxime De Visser zakten af naar
de straatfeesten.

Passanten konden een
praatje slaan met de jongeren en maakten zelfs kans
op een van de drie biermanden die werden verloot.

Fris bestuur vol jonge leeuwen
Op zes maart vernieuwde Jong N-VA haar bestuur. Philip Smolders werd voorzitter, David Cleiren secretaris. Naast ouderejaars Stig Bosmans en Maxime De Visser
vervolledigden Gilles Delcroix en Stephanie Devos de werking als nieuwe actieve
leden.
“We doen regelmatig activiteiten met Jong N-VA", zegt Stephanie Devos. “Onlangs was er een nationale trefdag in
Hoboken, waar we met 150 jongeren verzamelden. Onder andere filmregisseur Jan Verheyen kwam er spreken, maar
ook Peter De Roover (VVB) en Dave Sinardet (VUB) waren present.”
Jong N-VA Kalmthout is sinds kort ook actief op Facebook. Daarnaast kan je ons contacteren via
philip.smolders@n-va.be.

kalmthout@n-va.be

JAN VAN ESBROECK:

“Elke aankomst bezorgde me kippenvelmomenten!”
De wielerkaravaan van de 1 000 Kilometer voor Kom op
tegen Kanker trok zoals elke jaar door Vlaanderen. Ook
de N-VA nam deel met twee wielerploegen om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor de actie.
Ons gemeenteraadslid, Jan Van Esbroeck, die zelf een gevecht levert tegen kanker, was bij elke middag- en avondaankomst om de fietsers te verwelkomen en een hart
onder de riem te steken. De lokale N-VA-afdelingen
steunden hem daarbij met hun aanwezigheid in de kleuren van onze partij.

Steun doet veel deugd
De vorige jaren zette Jan, één van de horecaspecialisten
van de partij, zich ook al in voor de 1 000 kilometer voor
Kom op Tegen Kanker. Het voornemen om dit jaar zelf
deel te nemen, moest hij laten varen. Maar hij maakte er
wel zijn missie van om alle middagaankomsten in de verschillende gemeenten en avondaankomsten in Mechelen
bij te wonen. Niet makkelijk, want hij was pas de maandag voordien uit het ziekenhuis ontslagen.
“Ik lag er een hele week om aan te sterken. Ik kreeg
sondevoeding en mijn witte bloedcellen moesten weer op
peil worden gebracht. De steun die ik van de andere
N-VA-afdelingen ontvangen heb bij al die aankomsten
doet me geweldig veel deugd. Ik heb de afgelopen actiedagen, zoals die op donderdag 8 mei bij de aankomst in
Kalmthout, al veel kippenvelmomenten beleefd.”

Kanker bestrijden door op te komen voor
kankerpatiënten
Ondanks zijn ziekte kon Van Esbroeck alle gemeenteraadszittingen bijwonen en kon hij ook de fractie blijven
voorzitten. “Alleen tijdens de laatste zitting van april
moest ik verstek laten gaan, omdat ik in het ziekenhuis
moest blijven als gevolg een infectie. Toen hadden ze me
even kleingekregen, maar intussen werk ik volop aan
mijn herstel.”

Jan Van Esbroeck kwam N-VA-wegkapitein Ben Weyts en de duizenden andere fietsers
aanmoedigen tijdens de 1 000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.

Nu hij er zelf middenin zit, beseft Jan dat het niet alleen
belangrijk is om op te komen tégen kanker, maar ook vóór
kankerpatiënten: “Mensen die geen lening meer krijgen,
die geen werk meer vinden, allemaal omdat ze geconfronteerd zijn geweest met een ziekte die niemand wil krijgen:
dat kan niet.”

N-VA vraagt aandacht voor cultuur in warm Kalmthout
De Kalmthoutse N-VA-afdeling had verzamelen geblazen op de zaterdagse markt om samen te breien en te vertellen. Het aangename weer en de vele bezoekers die hielpen om een paar steken of priemen mee te breien, maakten
dat het een gezellige boel was op de markt. Deze actie kaderde in het evenement dat in Kalmthout plaatsvindt om
extra aandacht te vragen voor cultuur in de gemeente.
De N-VA-afdeling zal na afloop van de actie al het breigoed, de sjaals
en dekens aan een goed doel schenken. In de oceanen werken zeelui,
minder begoede arbeiders, die op boorplatformen in de koude zeeën
hard labeur verrichten maar geen deftige werkkledij van hun werkgevers krijgen. N-VA Kalmthout wil hen toch wat warmte toesturen. Een
warm hart voor cultuur en mensen!
Via een hulporganisatie zal alle breigoed zorgen voor een warm gevoel bij deze arbeiders in barre tijden.
Met haar brei-actie zette de N-VA haar oproep voor een goed cultuurbeleid in onze gemeente kracht bij.

www.n-va.be/kalmthout

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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