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Eric Van Meensel en Greet Van De Peer trekken lijst

N-VA-lijst voor verkiezingen 2018 
krijgt vorm 

N-VA Grobbendonk-Bouwel is volop bezig om haar kandidatenlijst voor de verkiezin-
gen van 2018 vorm te geven. Enkele namen zijn nu al bekend. Zo zal burgemeester Eric 
Van Meensel net als bij de vorige verkiezingen de N-VA-lijst in onze gemeente trekken.  
 
Op de tweede plaats staat Greet Van De Peer, schepen van Onderwijs, Kinderopvang  
en Senioren in Grobbendonk-Bouwel. In de loop van de volgend maanden zullen de 
andere kandidaten bekendgemaakt worden.

Jef Robbroeckx is nieuwe voorzitter
Met Jef Robbroeckx heeft N-VA Grobbendonk-Bouwel een nieuwe voorzitter. Jef was 
al OCMW-raadslid voor de N-VA. In het dagelijkse leven is hij een advocaat met  
bijna veertig jaar ervaring.  
 
Zijn professionele expertise helpt onze partij juridisch correct 
te handelen in de gemeentepolitiek. Dit maakt onze lokale 
N-VA-afdeling uiteraard extra sterk. 

“Voor mij zijn zowel de mandatarissen als de niet-mandata-
rissen binnen onze groep even belangrijk”, vertelt Jef  
Robbroeckx. “Respect voor elkaar zal dan ook een leidraad 
van mijn voorzitterschap zijn.”

Toeren om te Loeren op 
autoloze zondag

N-VA Grobbendonk-Bouwel schit-
terde op 17 september door heel 
actief deel te nemen aan Toeren om 
te Loeren. Op deze autoloze zondag 
sporen de gemeenten Grobben-
donk-Bouwel en Vorselaar hun 
inwoners aan om meer de fiets te 
gebruiken. 

Hilde Leens, N-VA-schepen van 
Sport en Toerisme, deed ook  
enthousiast mee.

G-sport: een visie, een 
missie

N-VA Grobbendonk-Bouwel hecht er 
veel belang aan dat iedereen in onze 
gemeente aan sport kan doen, ook 
mensen met een beperking. Daarom 
heeft G-sport een belangrijke plek in 
de visie van onze N-VA-fractie. Wij 
willen personen met een handicap de 
nodige ondersteuning bieden bij het 
uitoefenen van hun lievelingssport. 
Hiervoor alles uit de kast halen, is 
onze missie voor 2018 in Grobben-
donk en Bouwel.

“De gemeentelijke  
financiën laten volgende 
legislatuur een  
belastingverlaging toe.”

Eric Van Meensel, burgemeester

“Kinderen en ouderen moeten 
alle mogelijke zorg krijgen.”

Greet Van De Peer, schepen van  
Onderwijs, Kinderopvang en Senioren
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N-VA-mandatarissen kleuren mee Toeren om te Loeren
Kasteel d’Ursel was op 17 september één van de stopplaatsen tijdens het speciaal uitgestippelde fietsparcours 
voor Toeren om te Loeren. Op deze plek verwenden enkele N-VA-mandatarissen de duizenden bezoekers 
met hun heerlijke soep.

Voorzitter Jef Robbroeckx, gemeenteraadslid Veroniek Hoorelbeke en OCMW-raadslid Karin Vanluchene zijn verwoede volks- 
tuiniers. Ze verzorgden mee de prachtige stand van de volkstuintjes tijdens Toeren om te Loeren, met groenten die ze samen geteeld 
hadden in één van de volkstuintjes. Met deze groenten maakte Karin Vanluchene op een traditioneel vuur een heerlijke soep die de 
nieuwe voorzitter met plezier uitdeelde aan de enthousiaste deelnemers.

N-VA-schepen brengt Grobbendonk 
en Bouwel in beweging
Op 8 april organiseerde schepen Hilde Leens een succesvolle infodag 
over beweging in onze gemeente. Met ‘Grobbendonk en Bouwel in  
beweging’ moedigde Hilde mensen aan voldoende de benen te strekken. 

Tijdens een voordracht legde zij hierover haar 
visie uit: “Bewegen kan en moet voor iedereen 
zonder onderscheid tussen oud, jong, valide, 
mindervalide, groot, klein, dik of dun. Mensen 
moeten elkaar hierbij aanmoedigen en onder-
steunen.”

Na de theoretische uitleg konden mensen een 
prachtige voedingsstand bezoeken. Hier gaf Ka-
rin Vanluchene, docente voeding en echtgenote 
van burgemeester Eric Van Meensel,  
deskundige uitleg over gezonde voeding.

Nieuw in het N-VA-bestuur

Stefan Smidts
Enkele maanden geleden trad Stefan Smidts toe tot het 
partijbestuur van N-VA Grobbendonk-Bouwel. Stefan is een 
geboren Grobbendonkenaar met een grote liefde en passie 
voor horeca. Geïnspireerd door zijn ouders, die restaurant ’t 
Boerke uitbaatten, koos hij dan ook voor een professionele 
loopbaan in de sector. “Met een gedreven jong hart neemt ik 
mijn rol op als papa en pluspapa van zes kinderen, samen met 
mijn partner”, zegt Stefan.  

“Jullie kennen me misschien ook van het voetbal in Grobben-
donk, de karate in Bouwel en het vissen bij de Stormvissers. 
In de politiek wil ik me inzetten voor de lokale  
economie en de zelfstandigen. En  
uiteraard bied ik graag een luisterend 
oor aan alle inwoners van Grobben-
donk en Bouwel.”

Contacteer Stefan gerust!
Eikenlei 97,  2280 Grobbendonk  
tel.: 0486 57 19 36

“Vanuit mijn ervaring als  
kinesitherpeute wil ik  
mensen regelmatig gezonde 
beweegtips geven.”
Hilde Leens, schepen van Sport

  OCMW-raadslid Karin Vanluchene  
geeft uitleg over gezonde voeding na  
de voorstelling.

  N-VA-voorzitter 
 Jef Robbroeckx   
deelt zelfgemaakte 
soep uit.

  Gemeente- 
raadslid 
Veroniek 
Hoorelbeke 
achter de  
voedings-
stand. 

  OCMW-raadslid 
Karin Vanluchene 
maakt soep van zelf 
geteelde groenten 
op een traditioneel 
vuur.
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Nieuwe verkeersborden  
in onze straten
Je hebt ze waarschijnlijk al zien hangen, de  
nagelnieuwe verkeersborden die autobestuur-
ders vragen om voorzichtig te zijn voor  
spelende kinderen. Verkeersveiligheid is voor  
de N-VA immers een topprioriteit.
Echte veiligheid kunnen we maar bereiken met de hulp en 
medewerking van de inwoners van de gemeente. De N-VA 
vraagt dan ook aan iedere weggebruiker om de verkeersregels 
te respecteren en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. 
Vind je dat ook in jouw straat een verkeersbord voor spelende 
kinderen thuishoort? Dan kan je steeds contact opnemen met 
een van onze lokale mandatarissen.

N-VA Grobbendonk-Bouwel heeft een hart 
voor dieren
Naar jaarlijkse gewoonte wil N-VA Grobbendonk-Bouwel tijdens de einde-
jaarsperiode een goed doel in de kijker zetten en sponsoren. Op de kerst-
markt in Bouwel (9 december) en op de eindejaarsdrink in Grobbendonk 
(17 december)  zullen wij met een leuke actie aanwezig zijn met als doel om 
zo veel mogelijk geld in te zamelen voor VOC Neteland. Omdat voor de 
N-VA dierenwelzijn en natuurbehoud van groot belang zijn, krijgt de vzw 
VOC Neteland dit jaar onze speciale aandacht.

Dienst Toerisme open 
op zaterdag

Hilde Leens, 
N-VA-schepen 
van Toerisme, 
heeft ervoor 
gezorgd dat 
de toeristische 
dienst in onze 
gemeente open 
blijft op zaterdag. 
In samenwerking 
met de mensen 
van deze dienst 
startte zij een  
vrijwilligers-
netwerk op bij 
aanvang van 
het toeristisch 
seizoen. 

Door het succes 
tijdens de zomer 
werd besloten om 

ook buiten het seizoen de dienst open te houden.  
N-VA-bestuurslid Luc Truyers was één van de 
vrijwilligers die mee zijn schouders zette onder dit project. 

Nieuw noodnummer bij stormschade
N-VA-bestuurlid, Jan Ghys wijst de inwoners  van Grobbendonk-
Bouwel erop dat er een nieuw noodnummer is: 1722. Dit vervangt 
niet het internationale noodnummer 112 voor het melden van 
levensbedreigende toestanden. Wel is het nummer 1722 bedoeld 
om melding te maken van bijvoorbeeld ondergelopen kelders of 
omgewaaide bomen bij stormweer.

Het nieuwe nummer wordt actief gemaakt wanneer de 
weersvoorspelling code oranje of rood aangeeft. Dus, voor 
stormschade of dergelijke: bel 1722. Voor elke levensbedreigende 
noodoproep: bel 112, ook bij storm! Zo kunnen de hulpdiensten je 
het beste helpen wanneer het eens misgaat.

“Veiligheid begint met de 

juiste informatie aan de 

burgers bezorgen.”
Jan Ghys, N-VA-bestuurslid 

Bergen 5, 2288 Bouwel - tel.: 0497 40 34 84

  Gemeenteraadslid Veroniek Hoorelbeke en OCMW-raadslid 
Annie Van Goubergen aan de nieuwe verkeersborden.

De hele N-VA-ploeg steunt ook 
dit jaar een goed doel.



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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