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N-VA Grobbendonk-Bouwel staat 
garant voor open communicatie. Wij 
sturen dan ook regelmatig een mail 
met nieuws uit het voorbije schepen-
college. 

Bedoeling is de inwoners van onze 
gemeente zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van belangrijke 
beslissingen, actuele dossiers,  
activiteiten… uiteraard met respect 
van de privacy.

Wilt u onze nieuwsbrief met nieuws 
uit het schepencollege ontvangen? 
Stuur dan een mail naar onze  
communicatieverantwoordelijke:  
vincent.vangenechten@n-va.be. 

U vindt deze nieuwsbrieven ook  
op onze website  
www.n-va.be/grobbendonk  
onder de rubriek ‘publicaties – 
nieuwsbrieven’.

Op 18 december legde Eric Van  
Meensel de eed af als nieuwe  
burgemeester van de gemeente  
Grobbendonk. Daarmee levert de 
N-VA, als grootste Grobbendonkse 
partij, sinds 1 januari de burgemeester 
en twee schepenen.

DRIE PRIORITEITEN
Bij zijn aantreden verklaarde de nieuwe 
burgemeester dat hij, naast de verdere 
sanering van de gemeentelijke finan-
ciën, drie belangrijke doelstellingen wil 
realiseren: 

•  Extra aandacht voor de veiligheid van 
onze gemeente.

•  Een vlotte en correcte samensmelting 
van die diensten van het OCMW en 
die van de gemeente.

•  Een humanitaire en kordate aanpak 
van de vluchtelingen die onze  
gemeente zal moeten opvangen.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
onze nieuwe burgervader de gemeente 
de volgende drie jaar sereen zal leiden.

WIE IS ERIC?
Eric werd geboren in Lier op 9 maart 
1965. Het grootste deel van zijn jeugd 

bracht hij door in Ranst, waar zijn ou-
ders nog steeds wonen. Na zijn studies 
rechten aan de KU Leuven, werd Eric in 
1989 advocaat aan de balie van Antwer-
pen. In 1994 huwde hij met Karin Van-
luchene. Ze kregen samen zes kinderen: 
Jan, Anne, Emma, Louis, Frederik en 
Katharina. 

In 2002 verhuisden Eric en zijn gezin 
naar Grobbendonk. Nog eens tien jaar 
later leidde hij als lijsttrekker (bij zijn  
eerste verkiezingsdeelname) de  
N-VA naar een eclatante verkiezings-
overwinning. Begin 2013 werd  
Eric gemeenteraadslid en eerste schepen. 
En sinds 1 januari 2016 is hij dus jullie 
nieuwe burgemeester.
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Nieuws uit het

schepencollege 

in uw mailbox 

www.n-va.be/grobbendonk

De N-VA is nog steeds verliefd op Grobbendonk en Bouwel. Dat merkte u al op de voorgaande edities van 
ons Valentijnsontbijt. Wij zetten deze traditie dan ook graag voort. Want wat is er romantischer dan een 
ontbijt met alles erop en eraan?

Lees meer op de volgende bladzijden!

Laat je verwennen op ons Valentijnsontbijt!

Een trotse nieuwe burgervader 
legde op 18 december de eed af.

Eric Van Meensel is 
nieuwe Grobbendonkse  
burgemeester



N-VA zet schouders onder lokaal 
dienstencentrum
Mede dankzij de doorgedreven inspanningen van de OCMW-raadsleden 
van de N-VA is op 11 januari 2016 het lokaal dienstencentrum geopend. 
Al vanaf de eerste dag was de interesse van de bevolking groot, vooral 
voor de restaurantfunctie van het dienstencentrum.
Open: maandag - woensdag - donderdag, van 9.30 uur tot 16 uur.

Ook in 2016 zullen wij Grobbendonk en 
Bouwel de nodige kleur bezorgen.

Daarenboven maakten we eind 2015 aan 
al onze inwoners eindejaarswensen over 
via onze deurhangeractie.

Welkom 2016…. Wat gaat de tijd toch snel. De feestdagen 
liggen nog maar net achter ons en een nieuw jaar dient 
zich aan. Maakt u soms ook de bedenking dat de tijd toch 
wat trager ging toen u nog een leerling was in de lagere 
school? Oudere mensen wisten me toen te vertellen dat 
naarmate je ouder wordt alles gewoon sneller gaat. 

Nu ik bijna Abraham gezien heb, kan ik rustig stellen 
dat ze gelijk hadden. De mallemolen van het leven gaat 
gevoelsmatig steeds maar sneller draaien, alsof een 
onbekende kracht er belang bij heeft dat het vooruitgaat.

Dit alles moet een aanzet zijn om dingen die een mens 
in z’n leven wil verwezenlijken niet uit te stellen maar op 
zijn ‘to do lijst’, of voor de iets jongeren onder ons op z’n 
‘bucket list’, voor 2016 te plaatsen. Ik wens u alvast veel 
plezier bij het uitvoeren van dit alles en wens u en uw 
familie een goede gezondheid en veel levensvreugde in 
dit nieuwe jaar…

P.S. Vergeet niet dat als u met vragen zit over het beleid 
in Grobbendonk en Bouwel u steeds terecht kan bij onze 
burgemeester en zijn team.

Peter Van Pelt
Voorzitter N-VA Grobbendonk-Bouwel
peter.vanpelt@n-va.be
0475 26 63 28

De N-VA is nog steeds verliefd op Grobbendonk en 
Bouwel. Dat was de voorbije jaren te merken op de 
vorige edities van ons Valentijnsontbijt. Wij zetten 
deze traditie dan ook graag voort. Want wat is er meer 
romantisch dan een ontbijt met alles erop en eraan?

U kan zich inschrijven via karin.vanluchene@n-va.be, 
op telefoonnummer 0475 44 13 03 of bij eender welk 

bestuurslid dat u kent. Het ontbijt wordt geserveerd 
voor de fraaie prijs van 15 euro voor volwassenen en  
9 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen 
jonger dan 6 jaar genieten van een gratis ontbijt.

Uw inschrijving is definitief bij betaling op 
rekeningnummer BE62 7310 1287 0861 van de  
N-VA Grobbendonk-Bouwel.

Eric Van Meensel luistert naar uw vragen en 
opmerkingen.

1. Wat is de taak van een burgemeester?
De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Hij 
vertegenwoordigt de federale en Vlaamse regering en 
voert de wetten en besluiten uit. Hij is tevens voorzitter 
van het college van burgemeester en schepenen.

Daarnaast is hij ook het hoofd van de brandweer en 
de politie in de gemeente en is hij verantwoordelijk 
voor de openbare orde. Ook voor de registers van de 
burgerlijke stand in Grobbendonk en Bouwel is hij 
verantwoordelijk.

Tot slot is de burgervader het eerste politieke 
aanspreekpunt van de burgers indien zij met vragen of 
problemen geconfronteerd worden.

2. Hoe kan u uw nieuwe burgemeester bereiken?
Eric is na afspraak bereikbaar op het gemeentehuis 
iedere maandagavond tussen 18 en 20 uur, iedere 

donderdag tussen 14 en 17 uur en iedere vrijdag van 
08.30 uur tot 16 uur. Mits voorafgaande afspraak is hij 
ook thuis bereikbaar.

Telefonisch kan u Eric contacteren op nummer  
0493 69 16 17 of via het secretariaat van het 
gemeentehuis op nummer 014 51 10 20.

Woord van de voorzitter: alweer een jaar voorbij…

Laat je verwennen op ons Valentijnsontbijt!

Grobbendonk-Bouwel kleurt geel tijdens de kerstperiode

De burgemeester in een notendop

De N-VA-mandatarissen zijn er voor u

www.n-va.be/grobbendonkgrobbendonk@n-va.be

Eric Van Meensel luistert naar uw 
vragen en opmerkingen.

Wat:  Valentijnsontbijt met alles erop 
en eraan!

Datum: 14 februari 2016 
Uur: 9 uur tot 12 uur
Plaats:  Hof van Eisterlee (Eikenlei 97, 

Grobbendonk)

Onze afdeling was zichtbaar aanwezig 
tijdens de kerstmarkt in Bouwel en tijdens 
de eindejaarsdrink van de gemeente in 
Grobbendonk.

?U kan Eric ook mailen via burgemeester@grobbendonk.be 
of via eric.vanmeensel@n-va.be.

Greet Van de Peer
Onderwijs, wonen, senioren en personeel
Capuynestraat 7, Bouwel
greet.vandepeer@n-va.be
0495 65 04 62

Philip Ardies
Nachtegalendreef 9, Grobbendonk
philip.ardies@n-va.be
0475 41 96 46

Hilde Leens
Bosduifstraat 1, Grobbendonk
hilde.leens@n-va.be
0475 57 11 71

Karin Vanluchene
Kabienstraat 14, Grobbendonk
karin.vanluchene@n-va.be
0475 44 13 03

Vincent Van Genechten
Sport, toerisme en communicatie
Schransstraat 26, Grobbendonk
vincent.van.genechten@n-va.be
0475 34 36 76

Annie Van Goubergen
Rostal 9, Bouwel
annie.vangoubergen@n-va.be
0476 06 76 25

Peter Van Pelt
Meirendreef 4, Grobbendonk
peter.vanpelt@n-va.be
0475 26 63 28

Jef Robbroeckx
Troon 20, Grobbendonk
jef.robbroeckx@n-va.be
0475 44 37 41

SCHEPENEN GEMEENTERAADSLEDEN

OCMW-RAADSLEDEN




