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V.U.: JEF ROBBROECKX, TROON 20, 2280 GROBBENDONK

Voorwoord van de 
voorzitter 

Jef Robbroeckx wenst als 
N-VA-voorzitter van Grobben-
donk-Bouwel iedereen gezellige 
feesten toe. 

Hij wil hierbij iedereen op het hart 
drukken voorzichtig te zijn met 
alcohol tijdens de feestdagen. 

Natuurlijk is het heerlijk om een 
glaasje te drinken. Laat echter de 
auto gewoon staan als je te veel 
gedronken hebt. 

Dit moet je niet doen om een 
boete te vermijden bij een contro-
le, dit moet je gewoon doen als 
je eigen leven en het leven van 
anderen je lief is. 

Samen maken we er een 
spetterend eindejaar van! 

Jef Robbroeckx
Afdelingsvoorzitter

Stefan Smidts, Jef Robbroeckx, Karin Vanluchene, Eric Van Meensel, 
Philip Ardies, Ludo Vercammen, Greet Van de Peer, Annie Van 
Goubergen, Jan Ghys, Hilde Leens, Krishna Regmi, Veroniek 
Hoorelbeke en Luc Truyers wensen u en uw familie een fijne kerst  
toe en een heel gelukkig en gezond 2018! 

Omdat wij u graag persoonlijk onze kerst- en nieuwjaarswensen aanbieden, kan u ons 
ontmoeten op 9 december 2017 op de kerstmarkt in Bouwel en op 17 december 2017 
op de eindejaarsdrink op het Astridplein.

Prettige feestdagen!
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Nieuw bestuurslid voor N-VA Grobbendonk-Bouwel

Krishna Regmi stelt zich aan u voor
Krishna Regmi is één van onze nieuwste bestuurs-
leden. Krishna werd op 29 augustus 1973 in Nepal 
geboren. Krishna is in 2003 naar België gekomen 
en heeft zichzelf uitgedaagd om zo snel mogelijk te 
integreren in zijn nieuwe thuisland.
Al in 2009 werd Krishna lid van de N-VA. Krishna heeft in 
Nepal een master economie behaald en werkte daar in het 

bankwezen. Nu baat Krishna samen met zijn echtgenote het 
sushirestaurant in de Leopoldstraat 
uit. Krishna wil zich vooral inzetten 
voor integratie en economie.

Bewust omgaan met 
energie
Om de klimaatdoelstellingen 20-20-20 van de  
Europese Unie te halen, werden door de gemeente 
Grobbendonk al meerdere initiatieven genomen.  
Ook u kan uw steentje bijdragen om de klimaat-
doelstellingen te halen door uw energieverbruik met 
minstens twintig procent te reduceren. Greet Van de 
Peer, schepen van Wonen, geeft enkele tips voor een 
energiezuinige woning:

1   Ideale binnentemperatuur: de ideale binnentemperatuur 
voor een woning is 20 à 21 graden Celcius. Verlaag de tem-
peratuur bij het verlaten van de woning en een uur voor het 
slapengaan naar ongeveer 15 graden. Bij vloerverwarming is 
het aan te raden deze dag en nacht op gelijke temperatuur te 
houden. 

2   Vochtige lucht is dure lucht: vochtige lucht is moeilijker op 
te warmen en wordt hierdoor dure lucht. Deze extra ener-
giekosten kunnen vermeden worden door regelmatig en 
kortstondig te ventileren.

3   Huishoudtoestellen kunnen energievreters zijn: 
  Vermijd gebruik van elektrische verwarmingstoestellen.
  Gebruik om water te verwarmen een waterkoker in plaats van 

het kookfornuis.
  Was steeds met een volle wasmachine.
  Droog bij mooi weer de was buiten in plaats van in de droogkast.

  Sluit de 
koelkast na opening. Ook als je 
ze na enkele ogenblikken daarna 
terug moet openen.

4   Vergelijk de prijzen van de verschillende energieleveranciers 
via de V-test: Die vind je makkelijk terug op het internet. 
Hier wordt de voor jou goedkoopste leverancier gekozen. 
Weet dat je contract jaarlijks opzegbaar is.

5   Kies voor de juiste lampen: Gebruik ledverlichting om 
je huis te verlichten. Ledverlichting verbruikt minder dan 
gewone lampen en heeft een langere levensduur.

Grobbendonk en 
Bouwel, bewegen jullie 
mee?
Hilde Leens, N-VA-schepen van Sport, startte met het 
initiatief om via het gemeentelijke infoblad beweegtips 
te geven aan de inwoners van Grobbendonk en Bou-
wel. Hiermee wil ze de drempel tot bewegen verlagen 
voor iedereen. Zelf organiseert zij ook zowel professio-
neel als op vrijwillige basis regelmatig beweegmomen-
ten in onze gemeente. Iedereen kan en moet bewegen 
volgens haar.

  Hilde Leens 
Schepen van Sport

  Krishna Regmi  
Verbindingsstraat, 2288 Bouwel  
GSM: 0468 15 92 61

  Zeker rond de feestdagen kunnen we tussen al het tafelen door wat extra 
beweging gebruiken.

  Greet Van de Peer 
Schepen van Wonen

  Efficiënt omgaan met energie is niet alleen goed voor de 
natuur, maar ook voor uw portemonnee. 
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N-VA maakt werk van aansluiting Industrieweg op E313
Burgemeester Eric Van Meensel ontving van het 
kabinet van Vlaams minister Ben Weyts bericht dat 
de studieopdracht voor het voorontwerp van deze 
nieuwe ontsluiting momenteel in aanbesteding is en 
dat de toewijzing van deze studie nog voor het einde 
van 2017 zal gebeuren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet om de studie op 
te starten in januari 2018 waarbij de uitvoeringstermijn voor 
deze studie 180 dagen bedraagt. Bij deze studie wordt tevens de 
Gemeentelijke Begeleidingscommissie betrokken.

Tijdens deze studie zullen de nodige financiële afspraken 
gemaakt worden met alle participerende stakeholders zodat 
nadien snel het definitieve ontwerp kan worden goedgekeurd en 
de werken kunnen gepland en aanbesteed worden.

N-VA Grobbendonk-Bouwel is uitermate verheugd dat er vaart 
komt in dit dossier waar in het verleden door anderen vaak 
grote maar loze beloftes werden gedaan.

Alle kinderen veilig het 
nieuwe jaar in
N-VA Grobbendonk-Bouwel wil in deze don-
kere dagen de aandacht vestigen op een veilig 
gevoel in het verkeer voor iedereen. Daarom 
willen wij aan de ouders vragen om de fietsver-
lichting van de kinderen extra na te kijken en 
de kinderen te voorzien van een fluohesje.

Ook dit jaar zullen er weer heel wat kinderen 
onze gemeente opvrolijken met het ‘nieuwjaars-
zingen’ dat dit jaar uitzonderlijk zal plaatsvinden 
op zaterdag 30 december. N-VA Grobben-
donk-Bouwel verwacht de 
kinderen zowel in Grobben-
donk en Bouwel en heeft voor 
hen een passend ‘veiligheids-
geschenkje’ voorzien.

Bestuur N-VA Grobbendonk-Bouwel kijkt 
tevreden en feestend terug op 2017
Mede dankzij u, beste inwoner van Grobbendonk en Bouwel, hebben wij als 
N-VA bestuur een fantastisch jaar achter de rug. Het was fijn u te ontmoe-
ten het afgelopen jaar en met u samen te kunnen genieten van onze prachti-
ge gemeente. Voor ons was 2017 alleszins een succes!

  Stefan Smidts 
Bestuurslid

  Eric Van Meensel 
Burgemeester

  Dankzij de N-VA komt er vooruitgang in het mobiliteitsdossier van 
de aansluiting van de Industrieweg op de E313 in Beverdonk.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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