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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Jan Van Esbroeck
Kon. Elisabethlaan 13
2920 Kalmthout

Kalmthout
De kracht van verandering in Kalmthout
Beste Kalmthoutenaar.
De N-VA is een beleidspartij, die duidelijke en krachtdadige beslissingen wil nemen die ten
goede komen van onze gemeente, in samenspraak met al onze inwoners. Daarom stel ik
heel graag onze sterke ploeg in deze folder aan u voor.

Lijsttrekker

Clarisse
De Rydt:
“Wij beloven ons
engagement voor de
volgende zes jaar.”

De afgelopen legislatuur werkte N-VA Kalmthout mee aan het besturen en de uitbouw van
onze gemeente. We kijken fier terug op onze realisaties binnen de coalitie. Maar onze
ambities reiken verder bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen: met meer verkozenen
kunnen we nog intensiever aan onze gemeente te bouwen.
Ons programma bevat een aantal krachtige lijnen voor de ondersteuning en uitbouw van ons
sociale weefsel. Want enkel daar waar iemand zich thuis voelt, ervaart men de vrijheid om
zich te ontplooien binnen een gemeenschap: waar voldoende kinderopvang is en goed
buurtonderwijs, waar je kan kuieren in een aangenaam dorpscentrum, met een bloeiend
verenigingsleven en ondersteuning voor de combinatie wonen-kinderen-werkenontspanning, waar middenstanders en ondernemers kunnen groeien.

Aan gemeentepolitiek doe je dichtbij en tussen
de mensen. Als schepen van ouderen, cultuur,
toerisme, gelijke kansen en
ontwikkelingssamenwerking heb ik dit deze
legislatuur mogen ervaren.

Voor N-VA Kalmthout zijn alle Kalmthoutse wijken even belangrijk. Wij bieden een beleid dat
rekening houdt met de eigenheid van elke wijk, maar zich richt op alle inwoners. De
Kalmthoutse N-VA trekt met vijf speerpunten naar 14 oktober: betaalbaar wonen, het
mobiliteitsplan, blauw dichter bij de inwoners, geen verhoging van de opcentiemen en
integratie van OCMW en gemeente.

Dienstbaarheid, een belangrijke levenstaak
maakte het geheel zeer boeiend. Met fierheid
kijk ik terug op de realisaties die ik samen met
onze kartelpartner heb verwezenlijkt, de
voorbije 6 jaar.

De N-VA heeft vertrouwen in Kalmthout en haar inwoners! Geef ons dus uw stem van
verandering aan elk van
onze 25 kandidaten. Wij
vormen één ploeg die
zich wil inzetten voor
alle inwoners van onze
mooie heidegemeente!

Als lijsttrekker voor N-VA Kalmthout wil ik graag
mijn engagement geven voor de volgende
bestuursperiode. De 6 jaar garantie die ik in
2006 beloofde, zou ik met evenveel ijver
willen verderzetten. De sterke kandidaten op
onze lijst staan hier mee garant voor.
Daarom durf ik ‘vrij en vrank’ uw vertrouwen
vragen! Geef ons alle 25 een voorkeurstem, uw
stem voor verandering !

www.n-va.be/kalmthout

Jan Van Esbroeck,
voorzitter N-VA

De verandering
begint in Kalmthout
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1. Clarisse
De Rydt
58 jaar
Schepen
Heide

5. Liliane
Willemsen
54 jaar
Huisvrouw
Centrum

2. Ivo
Dockx
59 jaar
Sportleraar
Heide

6. Joris
Alen
44 jaar
Projectingenieur
Heide

10. Pieter
Brosens
34 jaar
Bediende
Centrum

7. Karin
Dekeulener
46 jaar
Expediteur
Dorp

11. Veerle
De Block
N-VA Kalmthout maakt
werk van een mobiliteitsplan
voor de ganse gemeente.

14. Jef
Vercraeye

15. Caroline
Maifeld

48 jaar
Advocaat
Heide

20 jaar
Student
Centrum

20. Willem
Haagedoorn

21. Ria
Van Looveren

72 jaar
Gepensioneerd
Dorp

67 jaar
Gepensioneerd
Dorp

www.n-va.be/kalmthout

Betaalbaar wonen voor alle
leeftijden is een prioriteit voor
N-VA Kalmthout:
seniorenwoningen voor ieders
budget en voorrang voor eigen
Kalmthoutse inwoners bij het
verwerven van sociale woningen.

44 jaar
Zelfstandige
Achterbroek

3. Sigrid
Van Heybeeck
38 jaar
Leerkracht
Dorp

8. Jef
Duerloo
58 jaar
Gepensioneerd
Dorp

12. Philip
Smolders
24 jaar
Ex-student
Heide

16. Stig
Bosmans
21 jaar
Student
Dorp

N-VA Kalmthout brengt blauw
dichter bij de mensen. De politie
focust zich op haar kerntaken
en iedere inwoner moet zijn
wijkagent kennen.

22. Harry
Van Meel
N-VA Kalmthout voert géén
verhoging van de aanvullende
personenbelasting en
opcentiemen op de onroerende
voorheffing door.

57 jaar
Gepensioneerd
Centrum

N-VA

4. David
Cleiren
23 jaar
Student
Dorp

9. Carine
Van Nyverseel
45 jaar
H-R manager
Heide

13. Greet
Dries

1

DE RYDT Clarisse

14

VERCRAEYE Jef

2

DOCKX Ivo

15

MAIFELD Caroline

3

VAN HEYBEECK Sigrid

16

BOSMANS Stig

4

CLEIREN David

17

VAN LERBERGHE Annie

5

WILLEMSEN Liliane

18

BROSENS Nick

6

ALEN Joris

19

DE VISSER Maxime

7

DEKEULENER Karin

20

HAAGEDOORN Willem

8

DUERLOO Jef

21

VAN LOOVEREN Ria

9

VAN NYVERSEEL Carine

22

VAN MEEL Harry

10

BROSENS Pieter

23

VAN MOL-VANDEKEYBUS Sine

11

DE BLOCK Veerle

24

VERPRAET Georges

12

SMOLDERS Philip

25

VAN ESBROECK Jan

13

DRIES Greet

53 jaar
Leerkracht
Heide

17. Annie
Van Lerberghe
70 jaar
Gepensioneerd
Heide

18. Nick
Brosens
26 jaar
Projectleider
Nieuwmoer

19. Maxime
De Visser

Ons beter
leren kennen?

20 jaar
Student
Heide

Al onze cv’s staan op
www.n-va.be/kalmthout
Surf maar even.

23. Sine
Van Mol Vandekeybus
N-VA Kalmthout voert de
integratie van OCMW en
gemeente door.

67 jaar
Gepensioneerd
Centrum

24. Georges
Verpraet
54 jaar
Apotheker
Centrum

25. Jan
Van Esbroeck
44 jaar
Volksvertegenwoordiger
Centrum
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District KAPELLEN
1

GEYSEN Kris - Brecht

2

VANALME An - Stabroek

3

THIJS Danny - Brasschaat

4

GIELEN Pascale - Schilde

5

HOFKENS Jan - Wommelgem

6

DE RYDT Clarisse - Kalmthout

7

JANSSENS Christiaan - Zoersel

8

KERSTENS Suzanne - Essen

9

VAN PUTTE Koen - Wuustwezel

10

VERMEYEN Mieke - Malle

11

HILLEN Tom - Ranst

12

HENDRICKX Iefke - Schoten

13

VAN LANGENDONCK Gerda - Kapellen

Ook in de Antwerpse provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Antwerpen gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur
de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Kris Geysen
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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