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GROBBENDONK-BOUWEL

www.n-va.be/grobbendonk

Nieuws uit het schepen-
college in uw mailbox
N-VA Grobbendonk-Bouwel staat garant voor 
open communicatie. Wij sturen dan ook re-
gelmatig een mail met nieuws uit het voorbije 
schepencollege. Bedoeling is de inwoners van 
onze gemeente zoveel mogelijk op de hoogte 
te houden van belangrijke beslissingen, 
actuele dossiers, activiteiten…; uiteraard mits 
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 rubrie-
ken ‘Blikvangers’ en ‘Over ons – Publicaties 
– Nieuwsbrieven’.

Kom ontbijten 
met Philippe Muyters! 
De N-VA is nog steeds verliefd op onze  
gemeente. Om onze liefde voor Grobbendonk 
en Bouwel te tonen, organiseren wij net als 
vorig jaar een Valentijnsontbijt! Bovendien kan 
u dit jaar kennis maken met Philippe Muyters. 
Meer info? Lees verder in dit huis-aan-huis-
blad!

Eén jaar bestuur: zoektocht naar 
gezonde financiële toestand

De N-VA erfde een gemeente met een belabberde financiële 
toestand. De voorbije jaren werd geen enkele moeite gedaan om 
de tering naar de nering te zetten.

De N-VA maakt sinds 1 januari 2013 deel uit 
van het gemeentebestuur, als grootste partij 
van de gemeente Grobbendonk met zes ge-
meenteraadsleden (waarvan drie schepenen) 
en drie OCMW-raadsleden. Een groot deel 
van dit eerste jaar van de legislatuur besteed-
den we aan het opstellen van een meerjaren-
planning, zowel op financieel als op strate-
gisch gebied. 

Belastingen stijgen niet
De N-VA erfde echter een gemeente met een belabberde financiële toe-
stand. De voorbije jaren was geen enkele moeite gedaan om de tering 
naar de nering te zetten. Wij zijn er dan ook fier over dat het bestuur 
een meerjarenplanning kan voorleggen zonder verhoging van de aan-
vullende personenbelasting. Ook de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing stijgen niet. De gemeente en het OCMW blijven bovendien 
instaan voor een uitstekende dienstverlening.
Daarenboven werd de nodige financiële ruimte gevonden om te blij-
ven investeren noodzakelijke wegenwerken, verkeersveiligheid, sociale 
dienstverlening naar de bevolking toe en een open communicatiebeleid.

Doordachte keuzes
Maar de weg naar het financiële herstel van 
de gemeente is nog lang en vereist permanent 
toezicht en controle. De N-VA blijft waakzaam 
en zal niet dulden dat dit broze financiële her-
stel opnieuw ontspoort door ondoordachte 
keuzes.
Uw stem voor de N-VA bij de gemeenteraads-
verkiezingen was immers een keuze voor een 
verstandig en realistisch gemeentebeleid. Al 
onze mandatarissen zullen deze lijn verder 
blijven doorzetten, ook in 2014.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  

4de BLZ. DEC.13/JAN.14_Opmaak 1  3/12/13  11:25  Pagina 1

Eric Van Meensel, 
Eerste schepen
eric.vanmeensel@n-va.be, 
0493 69 16 17

De N-VA blijft waakzaam en zal niet dulden dat het broze financiële 
herstel opnieuw ontspoort door ondoordachte keuzes



Communicatie is een belangrijke 
factor in de dagelijkse werking van 
de gemeente. Als er niet degelijk 
en tijdig gecommuniceerd wordt, 
bestaat de kans dat er dingen mislo-
pen. De N-VA blijft dan ook streven 
naar een optimale gemeentelijke 
communicatie. 

Dat begint alvast met een vernieuwde 
Groboscoop, een herwerkte website en 
digitale informatieborden.

De Groboscoop van januari 2014 zal 
er heel wat anders uitzien. Er werd 

in nauw overleg met de drukker een 
nieuw concept uitgedokterd voor het 
tweemaandelijks infoblad. Zo ont-
wierpen we een nieuwe cover, wordt 
de pagina-indeling aangenamer om 
lezen en de UITagenda overzichtelij-
ker opgebouwd. 

Daarnaast zal op korte termijn de 
gemeentelijke website een volledig 
nieuw uitzicht krijgen. Het huidige 
ontwerp heeft zijn tijd gehad. Er zijn 
ondertussen veel meer mogelijkheden 
om de website moderner, vollediger 
en gebruiksvriendelijker te maken. 

Tot slot zijn er 
plannen om zo snel 
mogelijk een aantal 
digitale informatie-
borden te plaatsen 
in Grobbendonk en 
Bouwel.Hierdoor 
zal de gemeente 
veel meer inwoners 
kunnen 
bereiken. 

Het braakliggende stuk grond 
naast het woonzorgcentrum van het 
OCMW is sinds enkele jaren een 
schande voor onze gemeente. Deze 
kwam er nadat een aantal mensen 
uit hun sociale woningen werden 
gezet. De woningen werden met de 
grond gelijk gemaakt. Het vorige ge-
meentebestuur verhinderde dus de 
realisatie van bouwplannen van een 
dienstencentrum en gooide daardoor 
honderdduizenden euro’s gemaakte 
kosten over de balk. Nu is er mede 
dankzij de N-VA eindelijk een oplos-
sing in zicht.

De OCMW-raadsleden van de N-VA 
zijn gedreven door de bezorgdheid 
om de gemeenschapsgelden van 
het OCMW zo efficiënt mogelijk 
te besteden. Daarom hebben zij de 
plannen voor de bouw van een lokaal 
dienstencentrum en serviceflats 

nieuw leven ingeblazen en inmid-
dels reeds concreet uitgewerkt. Onze 
doelstelling daarbij is het welzijn van 
de inwoners van Grobbendonk en 
Bouwel verhogen. De voorbereiding 
van financiering en aanbesteding is 
volop aan de gang zodat de werken 
over enkele maanden van start kun-
nen gaan. 

Dienstencentrum 
maakt naam waar
Vanaf 2016 zullen niet alleen de bewo-
ners van het woonzorgcentrum en de 
serviceflats een beroep kunnen doen op 
de aangeboden activiteiten (verzorging, 
maaltijden, cafetaria, ontspanning).  
Het gebouw wordt ook de draaischijf 
van maatschappelijke dienstverle-
ning (waaronder hulp op gebied van 
poetsen, huishouden, karweien…). 
Daarnaast zorgt het dienstencentrum 
voor organisatie en onderdak van 

vorming, vrijetijdsbesteding, voor- en 
naschoolse kinderopvang. Door dit 
project zullen oud en jong elkaar 
in een dynamische omgeving kun-
nen ontmoeten. Dankzij de N-VA 
wordt een lelijke put binnen de kortst 
mogelijke tijd een echte sociale site 
ten dienste van de inwoners van 
Grobbendonk en Bouwel. 
Van verandering gesproken!

grobbendonk@nv-a.be www.n-va.be/grobbendonk

Laat je verwennen met ontbijt en ontmoet Philippe MuytersDe put van het OCMW: eindelijk een oplossing

Gemeente komt tussen in Buzzy Pazz voor 12-jarigen
Vanaf komend schooljaar worden de 
kosten voor een schoolabonnement 
van De Lijn (Buzzy Pazz) voor 25 pro-
cent terugbetaald. De maatregel geldt 
voor alle kinderen die de overstap 
maken van het lager naar het middel-
baar onderwijs. Als iedereen uit deze 
doelgroep een jaarabonnement neemt, 
bedraagt de maximale tussenkomst 
voor de gemeente 4 500 euro per jaar.

De N-VA tracht met deze maatregel 
kinderen die een grote stap maken in 
hun jonge leven veilig op de school-
banken te krijgen. Bovendien zullen 
gezinnen die het minder breed hebben 
op deze manier makkelijker een bus-
abonnement kunnen aankopen voor 
hun jonge spruiten.

Prettige en vooral 
gelukkige feestdagen!

Het is alweer december. Het jaar 2013 
zit er daarmee bijna op. De tijd is toch 
weer snel voorbij gevlogen. Maar 
geen enkel jaar gaat voorbij zonder de 
feestdagen! Kerstmis en Nieuwjaar 
zijn dagen waarbij ieder van ons de 
veilige en aangename familiale omge-
ving opzoekt. Het zijn dagen van rust 
maar ook van geschenken en weder-
zijdse liefde. Iedereen viert de feest-
dagen op zijn eigen manier, de ene al 
wat uitgebreider dan de andere. 
N-VA Grobbendonk-Bouwel wenst ie-
dereen dan ook gelukkige feestdagen. 
Of je nu rijk, arm, oud, jong, slank, 
niet slank, van Grobbendonk of van 
Bouwel bent, voor ons telt vooral dat 
je gelukkig bent en je goed in je vel 
voelt. Neem daarom deze feestdagen 
aan om het beste in jezelf naar boven 
te brengen. Geniet ervan! 

Jef Robbroeckx
OCMW-raadslid
jef.robbroeckx@n-va.be
0475 44 37 41

Greet Van de Peer
Derde schepen
greet.vandepeer@n-va.be
0495 65 04 62

Vincent Van Genechten
Vierde schepen
vincent.vangenechten@n-va.be
0475 34 36 76

N-VA werkt aan een optimale gemeentelijke communicatie

Zondag
9 februari 2014

Van 10 
tot 13 uur
’t Zaaltje 

in  Bouwel

In februari komt minister Muyters 
ontbijten in onze gemeente.

De N-VA is nog steeds verliefd op 
Grobbendonk en Bouwel. Een jaar ge-
leden kregen we van de inwoners van 
deze Kempense diamant de kans om 
een nieuw beleid te voeren. Het jaar 
2013 was zwaar maar het was tot nu 
toe zeker alle moeite waard! Om onze 
liefde voor Grobbendonk en Bouwel te 
tonen, willen we elk jaar iets organi-
seren. En wat is er meer romantisch 
dan een ontbijt met alles erop en er-
aan? Bovendien kan u dit jaar kennis 
maken met Philippe Muyters, Vlaams 
minister van onder andere financiën 
en sport.

N-VA Grobbendonk-Bouwel 
organiseert daarom opnieuw een 
Valentijnsontbijt.

U kan zich inschrijven via karin.
vanderreydt@n-va.be, 

op telefoonnummer 0494 94 86 44 of 
bij onze bestuursleden. Het ontbijt 
wordt u 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 731-0128708-61 
van N-VA Grobbendonk.

Onthaasting
Druk, druk, stress, stress en burn-out 
… Het zijn woorden die voor de pro-
fessioneel actieven onder ons maar al 
te bekend in de oren klinken. De toe-
genomen werkdruk, de vele wegen-
werken en de daarbij horende ellen-
lange files maken de zaken alleen nog 
maar erger. Zelfs in onze gemeente 
kunnen we stellen dat het de laatste 
tien jaar op dit vlak de verkeerde kant 
is uitgegaan. Waar is de tijd dat men 
sprak over ‘De Stille Kempen’? 

Nu maken Grobbendonk en Bouwel 
deel uit van een welvarende regio 
met tal van KMO’s en zelfs iets 
grotere bedrijven, die rekenen op de 
vele gemotiveerde en hardwerkende 
Kempenaars. Daarom is het ook 
zo belangrijk om af en toe eens te 
ontsnappen aan dit alles. Escapisme 
is het woord dat de lading dekt. Daar 
heeft iedereen wel eens behoefte aan. 
Even weg uit de vertrouwde omge-
ving om de batterijen eens op te laden. 
Gewoon thuis blijven en ‘quality time’ 
opzoeken met familie en vrienden is 
natuurlijk ook een optie. 

Wat het ook wordt tijdens de 
komende kerstvakantie, N-VA 
Grobbendonk-Bouwel wenst u van 
harte deugddoende feestdagen. 

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