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De Verandering Werkt
Als inwoner van onze ‘heerlijcke gemeente’ is het uw terecht verlangen om er
ook echt heerlijk te kunnen leven. Voor
dat heerlijke leven moeten we allemaal
samen zorgen, maar mogen we van het
gemeentebestuur ook verwachten dat het
ons daarin ondersteunt.
De gemeente kan dat alleen blijven
doen als ze financieel gezond is. Daarom
hebben uw burgemeester, schepenen en
raadsleden van de N-VA de voorbije
jaren inspanningen geleverd om in
Grobbendonk-Bouwel orde op zaken te
stellen en de financiële putten, die we in
2013 aantroffen, te dempen.
Stap voor stap lukte dat. Tegelijkertijd
maakten we geld vrij voor investeringen,
openbare werken, renovatie van erfgoed,
initiatieven met het oog op de plaatselijke
tewerkstelling, culturele activiteiten… Op
die manier gaan financieel orde op zaken
stellen en blijven investeren hand in hand.
Kortom, de N-VA is het niet om de postjes
te doen, maar wel om datgene wat de
inwoners van hun gemeentebestuur
mogen verwachten: de mensen toelaten
goed te werken én te leven in een veilig
en welvarend Grobbendonk.
Jef Robbroeckx
Afdelingsvoorzitter

Wandelroute Molenbos opent 25 maart
Het gemeentebestuur heeft verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de beschermde kasteelhoeve d’Ursel en de omliggende gronden. Het is de bedoeling om
van deze omgeving een groene long en een oase van rust te maken. De kasteelhoeve
en haar omgeving zijn waardevolle getuigen van de ontstaansgeschiedenis van
Grobbendonk. De N-VA steunt de opwaardering van dit gebied ten volle.

“Binnenkort kan u wandelen
en fietsen in een prachtig
historisch stukje van onze
gemeente.”
Eric Van Meensel, burgemeester

Wandel- en fietsroute

Naast de opmaak van een beheersplan, dat
moet zorgen voor een betaalbare restauratie van de kasteelhoeve, heeft de gemeente
met Natuurpunt afspraken gemaakt. Zo
kunnen de omliggende gronden opengesteld worden voor wandel- en fietstoerisme.

De opening van het wandelpad van het
Molenbos op 25 maart 2018 is hiertoe een
eerste aanzet.
De N-VA is erg trots om met dit project
een schitterende erfgoedsite met enorme
recreatieve mogelijkheden aan haar inwoners te kunnen bieden.

Diamantgeschiedenis
Grobbendonk-Bouwel
voor altijd zichtbaar
Op initiatief van Hilde Leens, schepen van Toerisme, werden in het gemeentehuis tentoonstellingskasten geplaatst. In deze kasten kan elke inwoner
voorwerpen bewonderen uit de erfgoedcollecties
van de diamantgeschiedenis en het archeologische verleden van onze gemeente. Naast de
historische voorwerpen in de kasten kan u ook
slijptafels en slijpmolens bezichtigen. Het initiatief
werd zeer enthousiast en positief onthaald bij het
publiek, waaronder zich enkele vroegere
diamantslijpers bevonden. Met dit project wil
de schepen het rijke diamantverleden van
Grobbendonk en Bouwel laten herleven. Daarbij
is het gemeentehuis de ideale plaats. Het is
immers het huis van alle inwoners.

 ilde Leens
H
Schepen van Toerisme
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Kerstmarkt en eindejaarsdrink groot succes

De N-VA luistert naar u

Het was een enorme drukte aan de stand van de N-VA op de kerstmarkt van Bouwel en op de eindejaarsdrink op het Astridplein in
Grobbendonk. Het N-VA-bestuur trakteerde de bezoekers van de
markten op een heerlijk streekgerecht. De kou werd met veel plezier
getrotseerd om de inwoners van onze gemeente te verwennen.
De N-VA maakte van de gelegenheid gebruik om bij de aanwezigen
te peilen naar hun mening over het gemeentebeleid. Iedere inwoner
kreeg de kans om zijn of haar licht te laten schijnen over de aandachtspunten voor een goed beleid. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de goede suggesties.

 aast een heerlijke pens kregen de bezoekers
N
ook de kans hun mening te geven over het
beleid in Grobbendonk en Bouwel.

Nieuw in het bestuur
Bestuurslid Jan Ghys in
de kijker
Jan Ghys is afkomstig van Lier. Sinds 1990 woont hij met zijn
gezin in Bouwel aan de Bergen. Jan is papa van twee zonen. Na
zijn collegetijd studeerde Jan voor ingenieur. Hij werkte verschillende jaren bij Agfa-Gevaert. Jan beëindigde zijn loopbaan bij
Maxon als aankoper en veiligheidsadviseur.
Opgegroeid in een Vlaams nest vond Jan het tijd om actief mee
te werken aan het verder uitbouwen van een Vlaamse gemeenschap. Een welvarend en voortvarend Vlaanderen waar het veilig
is, waar het goed is om te leven. Sinds enige tijd maakt Jan daarom deel uit van het N-VA-bestuur in Grobbendonk-Bouwel.

Gemeenteraadslid
Veroniek Hoorelbeke
deelt lekkere pensen uit
op de eindejaarsdrink.

 urgemeester Eric Van
B
Meensel bakt lekkere pensen
voor de inwoners van
Grobbendonk-Bouwel

Lenteontbijt
Met uiteenzetting over de toekomst
van uw pensioen
Gastspreker: Peter De Roover

“Het is belangrijk dat
mensen correcte info
krijgen over hun
pensioen.”

Greet Van de Peer
Schepen van Senioren
Werkneemster federale
pensioendienst

grobbendonk@n-va.be

Zondag 18
maart 2018
9 uur-13 uur

Hof Van Eisterlee
(Eikenlei 97)
Prijs?
Volwassenen: 15 euro
Kinderen: 8 euro
Inschrijven:
0494 05 23 03
pa.vangastel@gmail.com
(De inschrijving is pas geldig
na betaling op rekening
BE53 9731 2503 4953)
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N-VA deelt fluobandjes uit aan nieuwjaarszangers

Werk maken van meer verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid voor onze kinderen te verhogen, deelde de N-VA aan de
nieuwjaarszangers op enkele plaatsen in de gemeente fluorescerende veiligheidsbandjes uit.
Voetgangers en fietsers zijn op deze manier duidelijk zichtbaar wanneer ze in het
donker de weg op gaan. De N-VA hoopt met de fluobandjes een steentje bij te
dragen aan meer verkeersveiligheid. Ieder verkeersslachtoffer is er immers eentje
te veel.

“Ieder verkeersslachtoffer
is er eentje te veel!”
Luc Truyers, bestuurslid

 e N-VA deelde fluorescerende veiligheidsbandjes uit
D
aan de nieuwjaarszangers. V.l.n.r.: bestuursleden Luc
Truyers en Stefan Smidts, OCMW-raadslid Karin
Vanluchene, bestuurslid Krishna Regmi en afdelingsvoorzitter Jef Robbroeckx.

Nieuwe Heibloemkapel
opent haar deuren

Bestuurslid Jan Ghys:

“Laat uw elektrische
installatie thuis officieel
keuren”
Op pagina 2 kon u al meer lezen over ons nieuw bestuurslid Jan
Ghys. Vanuit zijn beroepservaring is Jan heel bekommerd over
alles wat met veiligheid te maken heeft. Daarom geeft Jan aan
iedereen de volgende tip over elektrische veiligheid in huis:

Bestuurslid Ludo Vercammen en zijn echtgenote Rita Neyens
hebben eindelijk hun droom kunnen verwezenlijken: na
jaren van tijdsgebrek begonnen zij enkele maanden geleden
met de bouw van een kapel in de voortuin van hun woning.
Deze kapel werd door hen de Heibloemkapel gedoopt. De
kapel die opgedragen is aan Onze-Lieve-Vrouw met het
Gouden Hart zal in het loop van mei 2018 ingewijd worden.

Dankzij een goede regelgeving is een elektrische installatie in uw
woning pas na een officiële keuring beschikbaar om te gebruiken.
Deze keuring moet gebeuren door een erkend keuringsbedrijf en
is maar 25 jaar geldig. Zeker bij brand is een keuringsbewijs belangrijk. Dit is immers het eerste dat uw verzekeraar zal opvragen.

Iedereen die even een rustig moment
wil inbouwen in zijn of haar druk en
gejaagd leven, kan de kapel bezoeken
van zonsopgang tot zonsondergang in
de Heibloemlaan 13 in Grobbendonk.

Jan vindt dat ook de gemeente in de toekomst moet blijven inzetten op elektrische veiligheid. Dat maakt immers onderdeel uit van
verantwoord bestuur.

L udo Vercammen
Bestuurslid

www.n-va.be/grobbendonk

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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