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De criminaliteitscijfers in Grobbendonk zijn spectaculair gedaald  
de voorbije jaren. Sinds 2012 waren er maar liefst 28 procent minder  
criminele feiten in onze gemeente. Tegen de trend in van de andere 
gemeenten van politiezone Neteland was er in 2015 ook een aanzienlijke 
daling van het aantal woningdiefstallen in Grobbendonk. Dat waren er 
59, een vijfde minder dan in 2014.

Dit is ongetwijfeld het gevolg van de  
ANPR-camera’s die in 2015 op de N13  
(gewestweg Herentals-Lier) werden  
geïnstalleerd. Dankzij beelden van deze 
camera’s kon de politie al enkele rondtrek-
kende bendes konden ontmantelen. Ook de 
talrijke buurtinformatienetwerken (BIN’s) 
in onze gemeente leveren een positieve 
bijdrage.

Extra aandacht voor woningdiefstallen
Elke woningdiefstal blijft er natuurlijk één 
te veel. Met de steun van N-VA  
Grobbendonk-Bouwel zal de politiezone 
Neteland daarom extra aandacht besteden 
aan de bestrijding hiervan. De agenten 
blijven extra waakzaam bij alle oproepen in 
dit verband.

Maar ook als bewoner en eigenaar kan je 
zelf meehelpen om je woning te beveiligen. 
Maak bijvoorbeeld eens een afspraak met de 
diefstalpreventieadviseurs van onze politie-
zone. Bij een gratis huisbezoek geven zij je 
bijhorend antidiefstaladvies. Je kan hiervoor 
terecht op telefoonnummer 014 22 42 00 of 
via info@politieneteland.be.

Zij zullen je onder meer zeggen dat  
kleine, dagdagelijkse zaken de criminaliteit 
al helpen in te perken. Zo is het zeer belang-
rijk om je woning goed af te sluiten wanneer 
je ze verlaat. De meeste woningdiefstallen 
worden immers overdag gepleegd.

Woninginbraken dalen met 20 procent
Camera’s zorgen voor minder criminaliteit

Philipspad is aanwinst 
voor fietsers en  
wandelaars

De N-VA-ploeg werkt hard door om 
onze prachtige gemeente op de kaart 
te zetten. Zo konden we onlangs 
met enige trots het fietspad door het 
prachtige domein Philipsbos officieel 
openen.

Via dit bospad tussen de Pallieterdreef 
en de Sperwerlaan kunnen fietsers 
en wandelaars veilig en aangenaam 
het gevaarlijke fietspad langs de N13 
omzeilen. Het pad werd aangelegd 
in dolomiet, waardoor het mooi in de 
natuurlijke omgeving opgaat. 

Het project past in de doelstelling 
van de gemeente om zoveel mogelijk 
trage wegen aan te leggen, waar de 
zwakke weggebruiker ten volle van 
kan genieten. 

Het ‘Philipspad’ is een gezamenlijke 
realisatie van het gemeentebestuur en 
de vzw Kempens Landschap. Heel wat 
van die trage wegen maken dan vroeg 
of laat ook deel uit van wandel- en 
fietsroutes. 

Ik nodig iedereen uit om deze aanwinst 
voor onze gemeente zelf  uit te testen 
tijdens een verpozende wandeling of 
een fietstocht.

Peter Van Pelt
Voorzitter N-VA Grobbendonk-Bouwel

De criminaliteit in onze gemeente doen dalen, 
is een prioriteit voor mij. Laten we hier samen 
werk van maken! 
Eric Van Meensel, burgemeester
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Vooruit met de geit

N-VA steunt Fairtrade
Eind 2015 kreeg Grobbendonk het label van Fairtradegemeente. Hierdoor draagt de gemeente 
bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in 
het Noorden.

N-VA Grobbendonk-Bouwel ondersteunt dit initiatief ten volle en draagt ook haar steentje bij. 
Zo ontvangen sedert 1 januari 2016 alle jubilarissen die onze burgemeester bezoekt een mand 
met Fairtradeproducten.

Voortaan ook naschoolse kinderopvang in elke school

De N-VA-mandatarissen zijn er voor u
SCHEPENENBURGEMEESTER

GEMEENTERAADSLEDEN

OCMW-RAADSLEDEN

Sinds mei vorig jaar voorzien alle scholen van 
Grobbendonk en Bouwel een voorschoolse kinderopvang 
vanaf 7 uur in de ochtend. Dit bleek een enorm succes. 
De N-VA drong er dan ook op aan om ook naschoolse 
kinderopvang te voorzien in de scholen.
Ouders en schoolgaande kinderen zijn 
zeer tevreden over de dienstverlening 
van Kikoen, de vzw die de opvang  
organiseert. Vandaar dat plannen  
werden opgevat om samen met hen ook 
de naschoolse opvang te organiseren.

Het kind op de eerste plaats
Onder impuls van Schepen van Onder-
wijs Greet Van de Peer werd een nieuwe 
regeling uitgewerkt waarbij het belang 
van het kind op de eerste plaats komt. 

In de toekomst zal de naschoolse op-
vang bestaan uit een korte opvang tot 
17 uur die in de scholen zelf wordt geor-
ganiseerd en een lange opvang tot 18.30 

uur die in de gebouwen van 
Kikoen in de Schoolstraat zal 
plaatsvinden.

Kwaliteit staat voorop
Kinderen die voor 17 uur 
opgehaald worden, vangen 
de medewerkers van Kikoen 
in de scholen op. Kinderen die tussen 
17 uur en 18.30 uur opgehaald worden, 
zullen na schooltijd naar de gebouwen 
van Kikoen gebracht worden. Omdat 
deze kinderen langer in de kinderop-
vang blijven, kunnen voor hen specifie-
ke activiteiten voorzien worden.

Toekomstvisie
De opvang tijdens de schoolvakanties 
en de schoolvrije dagen blijft onveran-
derd. Wel zullen in toekomst de verou-
derde gebouwen in de Schoolstraat ver-
laten worden en wordt de kinderopvang 
dichter naar de dorpskernen gebracht.

Greet Van de Peer
Schepen van Onderwijs

Een gemeente moet meegaan met 
zijn tijd. Daarom zette schepen 
van Sport en Communicatie 
Vincent Van Genechten de 
voorbije maanden twee projecten 
op de sporen: de nieuwe 
gemeentelijke website en een 
loopomloop.

Website opgefrist
De gemeentelijke website was aan een 
dringende opfrisbeurt toe, want in de  
IT-sector staat de wereld niet stil.  
We zorgden voor een fris design, dat 
de gemeente toelaat veel efficiënter te 
communiceren met de burgers. U zal 
minder moeten klikken om het gewenste 
resultaat te bekomen. 

Zo is er op de hoofdpagina een box 
‘populair’ voorzien met de meest gezochte 
onderwerpen. Er zijn ook handige 
menu’s voor openingsuren, nieuws en 
activiteiten. Op het stratenplan vindt 
u alle wegenwerken, nutswerken en 
manifestaties visueel terug. U kan de site 
ook bezoeken via smartphone of tablet en 
intekenen op een nieuwsbrief rechtstreeks 
naar uw mailbox.

Lopen, lopen, lopen!
Schepen Van Genechten realiseerde 

ook twee vaste loopomlopen, eentje in 
Grobbendonk en eentje in Bouwel. “Steeds 
meer mensen willen zelf bepalen waar, 
wanneer en met wie ze willen sporten. We 
hebben toch allemaal zo druk”, verklaart 
de schepen. “Met deze loopomlopen 
hoop ik een antwoord te bieden op deze 
maatschappelijke trend en tegelijkertijd 
sport te promoten in onze gemeente.”

De omloop in Grobbendonk start aan 
de voetbalpleinen van Eisterlee, die van 
Bouwel aan de sporthal. Ze zijn beide om 
en bij de vijf kilometer lang en u krijgt 
doorheen het parcours een aanduiding van 
de afstand die u gelopen hebt.

Beide omlopen werden in samenwerking 
met Sport Vlaanderen ingericht, dat 
ook instond voor de financiering. De 
gemeentelijke diensten zorgden voor de 
plaatsing. 

Vincent Van Genechten
Schepen van Sport en Communicatie

Greet Van  
de Peer
Onderwijs, wonen 
en personeel
Capuynestraat 7, 

Bouwel
greet.vandepeer@n-va.be

0495 65 04 62

Eric Van Meensel
Algemeen beleid, 

politie, brandweer, 
financiën
Kabienstraat 14, 2280 
Grobbendonk

eric.vanmeensel@n-va.be
0493 69 16 17

Hilde Leens
Bosduifstraat 1, 
Grobbendonk
hilde.leens@n-va.be

0475 57 11 71

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

Karin  
Vanluchene
Kabienstraat 14, 

Grobbendonk
karin.vanluchene@n-va.be
0475 44 13 03

Philip Ardies
Nachtegalendreef 9, 
Grobbendonk
philip.ardies@n-va.be

0475 41 96 46

Jef  
Robbroeckx
Troon 20,  

Grobbendonk
jef.robbroeckx@n-va.be
0475 44 37 41

Vincent Van  
Genechten
Sport, toerisme en  
communicatie
Schransstraat 26,  
Grobbendonk

vincent.van.genechten@n-va.be
0475 34 36 76

Vier samen met ons de Vlaamse Feestdag!
Op 11 juli viert ook N-VA Grobbendonk-Bouwel de 
Vlaamse Feestdag. U vindt ons op die dag al in de 
vroege ochtend aan het station van Bouwel, waar we 
u trakteren op enkele verrassingen. Kom dus zeker 
langs, we zien u graag komen!

Maar daar houden we het niet bij. U kan ons de 
hele dag door in de gemeente zien en horen. We zijn 
namelijk van plan om er een écht Vlaams feestje 
van te maken. Benieuwd? Graag zien we jullie op de 
bekendste plaatsen van Grobbendonk en Bouwel!



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


