
Veilig thuis in een welvarend Grobbendonk-Bouwel
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GROBBENDONK-BOUWEL

Veilig thuis in een welvarend Grobbendonk-Bouwel
Beste inwoner van Grobbendonk en Bouwel,

Onze gemeente is één van de mooiste van de Kempen en van 
Vlaanderen. Het aantal inwoners is sinds het begin van de 19de 
eeuw vertienvoudigd. Intussen zijn we met meer dan 11 000 
mensen. Hét bewijs dat Grobbendonk-Bouwel een bruisende 
gemeente is, waar het aangenaam en veilig wonen is.

Samen met de omgeving zijn het de mensen die het karakter 
van een gemeente inkleuren. Elk van u heeft daarbij zijn eigen 
persoonlijk verhaal. N-VA Grobbendonk-Bouwel wil aandacht 
besteden aan elk individueel verhaal. Daarom willen wij een  
verantwoord beleid voeren, zodat u zich veilig en thuis kunt 
voelen in onze mooie, groene Kempische gemeente.

De kracht van verandering werkt
N-VA Grobbendonk-Bouwel sluit haar eerste beleidslegislatuur 
af. Tijdens deze legislatuur hebben we bewezen dat de “kracht 
van verandering” werkt. 

Door een verantwoord beleid maakten we onze gemeente finan-
cieel gezond. Dat was dé absolute uitdaging waarin we met glans 
geslaagd zijn. Dit komt elke inwoner ten goede en opent de weg 
voor nieuwe investeringen, zoals de verdere afwerking van de 
N13. Veiligheid is een topprioriteit voor de N-VA. Ook  
projecten zoals kasteelhoeve d’Ursel kunnen we grondig aan-
pakken dankzij de gezonde financiële basis van onze gemeente.

De site McCain moet een lokale trekpleister met bovenlokale 
uitstraling worden. N-VA Grobbendonk-Bouwel wil zorgvuldig 
nadenken over de concrete invulling van die site in samenspraak 
met de eigenaars en de inwoners van de gemeente.

Efficiënte en toegankelijke lokale dienstverlening is voor de 
N-VA een andere prioriteit. Onze huidige mandatarissen zijn de 
architecten van de integratie van gemeente en OCMW. Daarmee 
zal de dienstverlening geoptimaliseerd worden. Ook hier gaat 
N-VA Grobbendonk-Bouwel door op de ingeslagen weg. 

Trots op Grobbendonk-Bouwel
Grobbendonk-Bouwel is een schitterende gemeente waarop we 
allemaal trots mogen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de inwo-
ners van Grobbendonk en Bouwel op 14 oktober een bewuste en 
verantwoorde keuze zullen maken voor de N-VA.  
Zo kan N-VA Grobbendonk-Bouwel, samen met alle inwoners, 
ervoor zorgen dat onze gemeente een rustige, groene, aange-
name, mooie Kempische en Vlaamse gemeente blijft, waar het 
prachtig wonen is en waar iedereen zich veilig en thuis voelt.

Samen met u wil N-VA Grobbendonk-Bouwel in de volgende 
legislatuur graag voort schrijven aan dit prachtige verhaal.  
Onze 21 kandidaten staan hiervoor borg.

Uw burgemeester,

Eric Van Meensel

Als u vragen en/of opmerkingen hebt in verband met ons  
programma, contacteer onze kandidaten of bestuursleden.  
U vindt hun coördinaten op www.n-va.be/grobbendonk. 
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Uw kandidaten

21

VAN MEENSEL Eric
Grobbendonk
53
Burgemeester, advocaat

1

VAN DE PEER Greet
Bouwel
58
Schepen, ambtenaar

2

LEENS Hilde
Grobbendonk
55
Schepen, kinesiste

3

ARDIES Philip
Grobbendonk
59
Geneesheer radioloog

4

VAN GOUBERGEN Annie
Bouwel
56
Onthaalmoeder

5

CRABBÉ-BAECK Ester
Grobbendonk
45
Ambtenaar

6

VERCAMMEN Ludo
Grobbendonk
60
Zelfstandige

7

REGMI Krishna
Bouwel
45
Zelfstandige

8

VAN DER ELST Gino
Grobbendonk
48
Zelfstandig 
bouwondernemer, 
aannemer

9

DE BRUYN Miet
Grobbendonk
56
Bediende

10

SMIDTS Stefan
Grobbendonk
53
Mechanieker

11 12

HOORELBEKE Veroniek
Grobbendonk
50
Verpleegster
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Een sterke ploeg voor Grobbendonk

1. VAN MEENSEL Eric

2. VAN DE PEER Greet

3. LEENS Hilde

4. ARDIES Philip

5. VAN GOUBERGEN Annie

6. CRABBÉ-BAECK Ester

7. VERCAMMEN Ludo

8. REGMI Krishna

9. VAN DER ELST Gino

10. DE BRUYN Miet

11. SMIDTS Stefan

12. HOORELBEKE Veroniek

13. TRUYERS Luc

14. DE SCHUTTER Stefan

15. FAES John

16. GHYS Jan

17. KELDERS Nancy

18. BOULANGER Patricia

19. DE PEUTER Annie

20. VANLUCHENE Karin

21. ROBBROECKX Jef

TRUYERS Luc
Grobbendonk
53
Ambtenaar politie

13

DE SCHUTTER Stefan
Grobbendonk
49
Zelfstandige

14

ROBBROECKX Jef
Grobbendonk
64
Advocaat

21

FAES John
Grobbendonk
63
Klinisch analist

15

GHYS Jan
Bouwel
63
Licentiaat industrieel beleid, 
preventieadviseur

16

KELDERS Nancy
Grobbendonk
47
Orthopedagoge

17

BOULANGER Patricia
Grobbendonk
53
Huishoudhulp VNZ

18

DE PEUTER Annie
Grobbendonk
53
Bediende

19

VANLUCHENE Karin
Grobbendonk
50
Leerkracht secundair 
onderwijs

20



Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen
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“ Zolang de provincies bestaan, 
gaan we voor een efficiënt en 
slagkrachtig bestuur. 
Mireille Colson 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1.  Mireille Colson 
 Herselt

2.  Koen Dillen 
 Mol

3.  Els Baeten 
 Turnhout

4.  Herman Minnen 
 Dessel

5.  Nathalie Cuylaerts 
 Rijkevorsel

6.  Bart Smans 
 Beerse

7.  Kris Goossens 
 Kasterlee

8.  Marleen Peeters 
 Lille

9.  Rudi Honinx 
 Geel


