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Hilde Leens is nieuwe N-VA-schepen

“De kracht van samenwerking  
maakt Grobbendonk beter”
N-VA-schepen Vincent Van Genechten 
koos eind 2016 gekozen voor een nieuwe 
professionele uitdaging. Die combineren 
met zijn lokaal politiek mandaat was niet 
mogelijk. Daarom wordt hij in het sche-
pencollege vervangen door Hilde Leens.

“Ik vind dat elke vorm van bewegen sport 
is”, zegt Hilde. “Als kinesitherapeute weet 
ik dat beweging noodzakelijk is voor onze 
gezondheid. Daar wil ik iedereen van 
overtuigen. Op vlak van toerisme wil ik 
dan weer onze gemeente laten schitteren 
als toeristische trekpleister van Vlaande-
ren.”

Communicatie vindt Hilde een belangrijk 
aandachtspunt in onze samenleving: “Ik 
wil mensen aanmoedigen om vooral met 
elkaar te blijven praten. Dit is zo nodig als 

we elkaar willen begrijpen. Grobbendonk 
en Bouwel moeten een leuke thuishaven 
worden voor alle bewoners.  Iedereen 
moet zich veilig en welkom voelen in onze 
prachtige gemeente.” 

“Ik voel mij als schepen sterk door de 
kracht van de  samenwerking binnen de 
N-VA”, besluit Hilde. “Iedereen binnen 
onze groep is voor mij evenwaardig.  
Samen zijn wij N-VA Grobbendonk!”

Veroniek Hoorelbeke: nieuw in de gemeenteraad

“Ik heb oog voor de noden van een 
doorsnee gezin”
Veroniek Hoorelbeke legde onlangs de eed af als N-VA-gemeenteraadslid. Veroniek is  
verpleegkundige. Dagelijks leidt zij mensen op in de zorgsector. 

“Als mama van twee kinderen sta ik met beide voeten in het leven”, vertelt Veroniek.  
“Ik ken hierdoor uiteraard  de noden en wensen die er heersen binnen een doorsnee 
gezin. Daarmee denk ik dat ik een sterke aanwinst ben voor N-VA Grobbendonk.”

Verenigingsleven 
bloeit!

Een aantal kranten maakten onlangs 
resultaten bekend over de evolutie 
van sociale cohesie in Vlaanderen, 
waaruit bleek dat het belangrijk is 
om daarop in te zetten. Het gaat 
daarbij niet alleen over deelname 
aan het verenigingsleven maar ook 
over vrijwilligerswerk.

Meer dan de helft van de Vlamingen 
is actief in minstens één vereniging. 
Dat betekent dat 2,4 miljoen Vlamin-
gen tussen 18 en 75 jaar deelnemen 
aan het (lokale) verenigingsleven. 
Bijna 20 procent van de bevolking 
zet zich dan weer in als vrijwilliger. 
Mooie resultaten!

Ook het verenigingsleven in Grob-
bendonk en Bouwel bloeit. De kans 
is groot dat ook u actief bent in één 
van onze vele sportclubs of vereni-
gingen. Bent u nog geen lid van een 
club, dan kan ik u dat ten zeerste 
aanbevelen. Voor meer info verwijs 
ik graag door naar de website  
www.grobbendonk.be. In de 
rubriek Vrije Tijd (jeugd, sport en 
cultuur) vindt u daar links naar alle 
verenigingen in onze gemeente.

Alvast veel plezier gewenst!  
En vergeet het niet: samen  
bevorderen we de sociale cohesie  
in Grobbendonk en Bouwel.

Peter Van Pelt
voorzitter N-VA Grobbendonk

N-VA Grobbendonk-Bouwel dankt 
Vincent voor zijn inspanningen 
voor onze lokale afdeling. Wij 
wensen hem alle geluk toe in zijn 
verdere loopbaan.

 Hilde Leens

Bosduifstraat 1,  
Grobbendonk
0475 57 11 71
hilde.leens@n-va.be

 Veroniek Hoorelbeke
Kabienstraat 15,  
Grobbendonk
0485 60 10 57
veroniek.hoorelbeke@n-va.be
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Schommel voor rolstoelgebruikers
Al jaren was er in Grobbendonk vraag naar een schommel waar kinderen in een rolstoel van kunnen  
genieten, maar het verzoek werd steeds genegeerd door de politiek. Sinds 2013 zet Hilde Leens echter haar 
schouders onder het project. Met resultaat! Begin februari kon de nieuwbakken schepen van Sport de 
schommel inhuldigen.
De schommel voor rolstoelgebruikers bevindt zich op het speel-
plein aan het Wijnrankplein te Grobbendonk. Ze werd gebouwd 
bij vzw Werkvorm in Antwerpen, een organisatie die mensen 
die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt nieuwe kansen tot 
opleiding en werkervaring biedt. N-VA Grobbendonk-Bouwel 
beschouwt het project van de schommel voor rolstoelgebruikers 
dan ook als een voorbeeldproject dat inburgering, sociale  
integratie en werkverschaffing vooruit helpt.

Hilde is kinesitherapeute en werkt dagelijks met mensen met 
een beperking. Zij wordt dan ook vaak geconfronteerd met hun 
uitdagingen om ten volle deel te nemen aan activiteiten in onze 
samenleving. De N-VA beschouwt het als een plicht om zich in 
te zetten voor de kwetsbare groepen van de samenleving. Voor 
kinderen met een beperking is het uiterst belangrijk om mee te 
kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. 

Nieuwe schoolroutekaart 
verhoogt veiligheid voor 
jonge fietsers
Veel ouders durven hun kinderen niet met de fiets 
naar school sturen omdat ze het verkeer te onveilig 
vinden. Maar omdat ze hun kroost dan maar met 
de wagen aan de schoolpoort afzetten, wordt de 
schoolomgeving net drukker en gevaarlijker. De 
bedoeling is de vicieuze cirkel te doorbreken met een 
nieuwe schoolroutekaart, die de veiligheid verhoogt 
voor kinderen die naar school fietsen.

Schepen van Onderwijs Greet Van de Peer pleit voor veilig 
verkeer voor onze schoolgaande jeugd. Het uitgangspunt bij 
het opstellen ervan was het ‘STOP’-principe: Stappen, Trappen, 
Openbaar vervoer en dan pas Privévervoer.

De kaart wordt verspreid via de scholen en is vanaf juni 2017 ook 
beschikbaar via de dienst Mobiliteit op het gemeentehuis. Ze is 
bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar en voor de begeleiders van 
fietsende schoolkinderen.

Veiligheid is prioriteit voor gemeentebestuur
Door de zone 30 rond alle scholen in de gemeente aan te passen, 
gaf het gemeentebestuur al aan dat het haar menens is met de 
verkeersveiligheid. Maar ook de weggebruikers zelf kunnen hun 
steentje bijdragen. Daarom stimuleert de gemeente diverse  
projecten en activiteiten die kinderen leren omgaan met de 
gevaren op de weg.

Zo kijkt politiezone Neteland jaarlijks de fietsen in de scholen 
na. De meest verkeersveilige school wordt beloond met een  
wisselbeker. De gemeente ondersteunt via de politiezone ook  
het verkeerspark in Herentals. Dit schooljaar wordt bovendien 
het gevaar van de ‘dode hoek’ aan onze schoolgaande jeugd  
duidelijk gemaakt.

Durf fietsen!
De boodschap van de N-VA aan de schoolgaande jeugd is dan 
ook duidelijk: durf fietsen! Fietsen is plezant, zeker als het samen 
kan met vrienden. Fietsen is ook gezond, goedkoop en goed voor 
het milieu. En tenslotte: hoe meer fietsers er zijn, hoe minder 
auto’s. Want zeg nu zelf: we zitten al zo vaak in de wagen.

Dankzij dit initiatief 
zullen jongeren 
veiliger naar school 
kunnen fietsen.
Greet van de Peer, schepen van 
Onderwijs

 Hilde Leens, schepen
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Burgemeester trakteerde de gemeente

Pensen en kipkap voor 
iedereen!
Op een bijeenkomst van Kempen2020 won burgemeester Eric 
Van Meensel een cadeaucheque ter waarde van 500 euro om te 
besteden aan Kempense streekproducten. Als inwoner kon u op 
de eindejaarsdrink van de gemeente meegenieten van dit cadeau. 
De burgemeester deelde toen namelijk Kempense pensen met 
appelmoes en boterhammen met kipkap en mosterd uit.

Eric Van Meensel deelde Kempense  
lekkernijen uit op de eindejaarsdrink.  

De toekomst van de McCain-site
Nieuwe woonzone moet  
inwoners trots maken
De voorbije weken is de fabriek van McCain in Grob-
bendonk gesloopt. Het is nu wachten op de nieuwe 
eigenaar – Van Wellen Group uit Antwerpen – om 
het lege terrein verder te ontwikkelen. De gemeen-
te wil alvast, samen met de eigenaar, het terrein als 
woonzone ontwikkelen. De eerste contacten tussen 
beide partijen zijn inmiddels achter de rug, maar van 
concrete of goedgekeurde plannen is er momenteel 
nog geen sprake.

N-VA Grobbendonk-Bouwel wil in ieder geval dat er 
een divers aanbod woningen voorzien wordt, met de 
nodige aandacht voor de recentste technieken inzake 
duurzaam bouwen, mobiliteit en afvalophaling.  
Het moet voor de N-VA in ieder geval een project 
worden waarop iedere inwoner van onze gemeente 
fier kan zijn.

Meer en strengere drugscontroles 
in Grobbendonk
In 2016 werden er aanzienlijk meer pv’s uitgeschreven 
voor drugsdelicten in Grobbendonk. Duidelijk het gevolg 
van de strengere politiecontroles (onder meer op evene-
menten) die er kwamen op verzoek van burgemeester Eric 
Van Meensel. Voor de N-VA blijft de strijd tegen drugs 
een prioriteit.

Meer dan één op de vier van u kleurde in 2012  
het bolletje van een N-VA-kandidaat in. N-VA 
Grobbendonk-Bouwel wil dit succes in 2018  
doortrekken. Daarom zoeken we politiek  
geëngageerde inwoners.

Wilt u zich kandidaat stellen op de N-VA-lijst bij de gemeente-
raadsverkiezingen? Of wilt u achter de schermen uw schouders 
zetten onder ons Grobbendonks project? Neem dan contact op 
met Peter Van Pelt, voorzitter van N-VA Grobbendonk- 
Bouwel, of met ondervoorzitter Jef Robbroeckx.

N-VA zoekt politiek 

geëngageerde M/X/V 

voor 2018!

 Wil jij de verandering in onze gemeente mee vorm geven? 
Sluit je dan aan bij onze leuke N-VA-groep!

 Peter Van Pelt
0475 26 63 28
peter.vanpelt@n-va.be

 Jef Robbroeckx
0475 44 37 41 
jef.robbroeckx@n-va.be



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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