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V.U. Eric Van Meensel
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2280 Grobbendonk

0p 14 oktober begint de verandering
in Grobbendonk en Bouwel

Denken.Durven.Doen. Dat is het motto van N-VA Grobbendonk-Bouwel. Wij willen de
komende zes jaar met deze lijfspreuk onze stempel drukken op onze mooie gemeente.
Door actieÍ te werken aan een beter Grobbendonk en Bouwel. Door te denken, te
durven en te doen!

N-VA Grobbendonk-Bouwel heeft Írisse ideeën voor de gemeente. Wij vertrekken niet vanuit
ons eigen gelijk. De N-VA luisteft naar uw bekommernissen, de N-VA denkt na over
mogelijke oplossingen en de N-VA zorgt ervoor dat de beste oplossing in beleid zal omgezet
worden.

Sommige parlijen houden hardnekkig vast aan bestaande en verouderde structuren. N-VA

Grobbendonk-Bouwel durft verder te gaan dan het status quo. Wij hebben geen schrik om

heilige huisjes te laten sneuvelen als Grobbendonk-Bouwel er beter van wordt.

De N-VA zal de komende zes jaar een nieuwe wind door de gemeente laten waaien. Een

sterk en consequent beleid op het vlak van mobiliteit, vrijetijdsbesteding en economie staat

hierbij centraal.

Andere partijen praten er misschien over. Maar wij doen er iets aan. N-VA Grobbendonk-
Bouwel vraagt dan ook uw stem en vefirouwen op '14 oktober. Wij zullen dit niet beschamen.

De kopstukken van

N-VA Grobbendonk-Bouwel
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Lijsttrekker N-VA

Grobbendonk-
Bouwel

B

§ Tijd voor verandering

Verkiezingen betekent kiezen tussen de

verderzetting van een oud beleid en de

verandering naar een nieuw beleid.

De keuze van N-VA Grobbendonk-Bouwel is

overduidelijk. De N-VA gaat met kracht voor
de noodzakelijke veranderingen. Het

gemeentelijke beleid in Grobbendonk-Bouwel

moet anders en beter.

Als gemeentelijke lijsttrekker van de N-VA

ben ik zeer verheugd u onze sterke ploeg van

kandidaten voor te stellen. Ook leest u verder

in deze publicatie de vijf concrete N-VA-

speerpunten voor verandering in onze

gemeente.

De N-VA zal vechten voor Grohbendonk en

Bouwel. Uw stem voor de N-VA op '14 oktober

zal dan ook geen verloren stem zijn.



Viif concrete speerpunten voor
uerandering

,+ .*s/rE De N-VA gaat een financieel gezond gemeentelijk beleid voeren. Het saneren van de
gemeentelijke financiën zonder verhoging van de belastingen is dé prioriteit voor N-VA

Grobbendonk-Bouwel. Zodoende vermijden we dat onze kinderen en kleinkinderen in de

toekomst onze schuldenberg moeten wegwerken. Door een ondoordacht beleid is onze
gemeente afgegleden van een Íinancieel gezonde Kempense plattelandsgemeente naar een
gemeente met te hoge lokale belastingen en desastreuse gemeentefinanciën. De N-VA zal

orde op zaken stellen.

Door de nieuwe industriezones in Grobbendonk en Bouwel en de aanwezigheid van de E313,
het Albertkanaal en de spoonÀ/eg Lier-Herentals, krijgt onze gemeente een zware
mobiliteitslast. De N-VA gaat voor een sterk gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarbij de
woonkernen niet bijkomend belast worden. De industriezones moeten daarentegen vlot
bereikbaar worden, en de belangen van de Íietsers en de voetgangers moeten met respect
en bij voorrang behandeld worden.

De N-VA zal van Grobbendonk en Bouwel terug een bruisende gemeente maken met ruime
ondersteuning voor cultuul verenigingen, horeca en toerisme. Gemeentelijke initiatieven en
accommodaties moeten ervoor zorgen dat onze inwoners lichaam en geest blijvend kunnen
ontplooien.

Ondanks de aanwezigheid van de verkeersassen en industrie in onze gemeente moet
Grobbendonk-Bouwel groen blijven. De N-VA streeft naar een leeÍmilieu in harmonie tussen
economie, ecologie en welzijn. Onze gemeente moet opnieuw een groene long worden. De

N-VA zal hierbij extra aandacht geven aan het behoud van het huidige natuurbestand en het
realiseren van nieuwe groenprojecten.

Elke burger moet zich in Grobbendonk thuis voelen. De N-VA zal hiervoor een consequent
woonbeleid voeren zodat iedereen in Grobbendonk en Bouwel betaalbaar kan wonen.
Bovendien zal onze jeugd ruimte en accommodatie krijgen om zich in optimale
omstandigheden te kunnen ontwikkelen. De N-VA zaléén algemeen gemeentelijk

contactpunt voor gezondsheidsbeleid oprichten. 0ok ondernemingen en zelÍstandigen
moeten vanuit de gemeente een ondernemingsvriendelijk klimaat ervaren en mogen de
nodige professionele bijstand verwachten in hun contacten met onze gemeente. En tegen elk
gedrag dat de veiligheid en het welzijn van onze burgers in gevaar brengt, moet streng en
accuraat opgetreden te worden.

Deze speerpunten v00r verandering moeten omgezet worden in een daadkrachtig beleid.
N-VA Grobbendonk-Bouwel verbindt zich eftoe om de volgende zes jaar de motor te zijn van

dit krachtige beleid van verandering en om haar engagementen waar te maken. Een

gedetailleerde en volledige versie van hel N-VA-programma in Grobbendonk-Bouwel kan u

terugvinden via de link'Bezoek hier onze verkiezingswebsite' op

www. n-va. be/grobbendon k.
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Een sterke ploeg voor Grobbendonk

N.VA

I VAN MEENSEL Eric

2 VAN DE PEER Greet

3 VAN PELT Peter

4 VAN GENECHTEN Vincent

5 LEENS Hilde

6 ARDIES Philip

7 VAN GOUBERGEN Annie

8 VANDERREYDT Karin

9 PEETERS Toon

10 HOORELBEKE Veroniek

11 DE BUCK Bert

ERIC VAN MEENSEL

"Grobbendonk-Bouwel is een geweldige
gemeente met warme inwoners die een

beter en daadkrachtiger
gemeentebestuur verdient. "

12 VERHAERT David

l3 TOPS Robyne

14 VAN NOPPEN Tom

15 DE BUYSSCHER Dave

16 VERHAERT Saskia

17 DE PEUTER Annie

1B VAN DER SPURT Cilia

19 VERCAMMEN Ludo

20 VANLUCHENE Karin

21 ROBBROECKX JeÍ

GREET VAN DE PEER

PETER VAN PELT

"lk zal mij inzetten voor

een gemeentebeleid

waarin verenigingsleven,

#g #
"Mijn doel met deze

N-VA-ploeg is een

bruisende en aangename
gemeente creëren waar

§- spor1, cultuur en erfgoed

,€ *u belangrijk zijn."
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\ ' \ iedereenzich--. -: \ thuisvoelt."
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VINCENT VAN GENECHTEN

"lk ga met de volle goesting

voor een gemeente

waarin iedereen zijn

draai kan vinden.

Activiteit is daarbij

JEF ROBBROECKX

"Door de Íantastische mogelijk-

heden van Grobbendonk en

Bouwel zal een actief en

toegankelijk N-VA-bestuur

: van deze unieke gemeente

maken om te werken,

te wonen

en te leven."

mijn kernwoord""



Provincieraad
District HERENTALS

Q coossrrus Kris - Kastertee

z § effrrnS Marleen - Lille

s Q rvnrurunERT Bart - Herentals

+ p COTSOru Mireille - Herselt

s p enS Dag - 0len

o p urunnENS Mark - Hulshout

z f,t vnruluCHENE Karin - Grobbendonk

Kiezen uoor uerandering.

()ok in de Antwerpse provincieraad.

0p initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijÍ provinciebesturen. Een goede zaak.De provincies blijven

niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al

actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo

kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van

14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de ProvinciestraaÍmaar eens goed naar de Dorpsstraatluisteren. En stem op

de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

ln Antwerpen gaan we voluit voor:

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiönter en goedkoper.

Belastingen moeten omlaag.

2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en

bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.

3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.

4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
ln samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.

5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur

de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

"De N-VA kiest voor verandering.
ln uw gemeente, maar ook in uw

provincie. Met krachtige en

rechtliinige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem."

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Kris Goossens

Lijsttrekker


