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www.n-va.be/waasmunster

In uw agenda
10 juli: 11 juliviering van N-VA 
arrondissement Dender in het 
POC van Waasmunster, Rivier-
straat 12. De feestelijkheden 
starten om 19u. Gastspreker is 
Sander Loones, N-VA onder-
voorzitter en Europees parle-
mentslid.

11 juli: N-VA bloemenactie 
naar aanleiding van het Feest 
van de Vlaamse Gemeen-
schap. Onze bestuursploeg 
bezorgt naar goede gewoonte 
een bloemetje aan iedereen die 
op 11 juli de Vlaamse Leeuw 
uithangt.

13 november: gespreksavond 
met staatssecretaris Elke Sleurs 
in het buurthuis van Sombeke. 
Na Matthias Diependaele en 
Pol Van Den Driessche komt 
Elke Sleurs naar Waasmunster 
voor een boeiende gespreks-
avond.

21 november: N-VA-eetfestijn 
in het POC Waasmunster.

De voorbije maanden waren intens. De schietpartij op het hoofdkantoor van het 
satirische weekblad Charlie Hebdo schokte de hele wereld en trok het nieuwe 
jaar op een intrieste manier op gang. In het verhaal van de terreurdreiging heeft 
de N-VA duidelijke standpunten ingenomen en een voortrekkersrol opgenomen. 
Dit zorgde voor heel wat respect voor onze partij. 

Ook in tal van andere dossiers tracht de N-VA telkens de beste oplossing naar 
voor te schuiven wat in tijden van economische besparingen niet altijd evident 
is. De taxshift is daar een mooi voorbeeld van: de taxshift mag geen taxlift zijn, 
maar moet een taxcut worden.

Ook in Waasmunster neemt de N-VA haar verantwoor-
delijkheden op, niet alleen in de kleine dossiers maar 
ook in de meer complexe dossiers. De vernieuwing 
van het dagverzorgingscentrum, de verhuis van het 
gemeenschapscentrum Hoogendonck en het nieuwe 
schoolgebouw zijn daar mooie voorbeelden van.

Ik mocht als voorzitter ook een reeks nieuwe leden 
én een nieuw lid in het bestuur van N-VA Waasmun-
ster verwelkomen. Ik stel dan ook graag onze nieuwe 
bestuursploeg aan u voor!

Bestuursploeg N-VA Waasmunster groeit!

Annick De Clercq
Voorzitter N-VA Waasmunster

v.l.n.r., onderaan te beginnen: Eleni 
Fakiola (voorzitter gemeenteraad), 
Annick De Clercq (voorzitter N-VA 
Waasmunster), Petra Verstappen 
(schepen van Onderwijs, Jeugd, 

Gezin, Toerisme, Ontwikkelingssa-
menwerking en Internationale Be-

trekkingen), Iwan Van Breuseghem, 
Patrick De Potter, Werner De Nijs 

(gemeenteraadslid), Jan Smet (schepen van Cultuur, Middenstand, Sport, Feestelijkheden en 
Tewerkstelling), Willem Hertoghe, Joseph Berthels, Tom Baert (OCMW-voorzitter en schepen 

van Sociale Zaken, Welzijn en Senioren) en Ellen Van Orshaegen (OCMW-raadslid). Ontbreken 
op de foto: Regina Lenaers (gemeenteraadslid) en Jonathan Papeleu.
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Eind vorig jaar werd Waasmunsters N-VA-lid Iwan Van Breuseghem (43) verkozen in het arrondisse-
menteel bestuur en in de partijraad van de N-VA. Aansluitend werd hij binnen de partijraad verkozen 
als lid van de statutencommissie van de N-VA.

Het arrondissementeel bestuur bestaat uit leden van de omliggende gemeentelijke afdelingsbesturen. 
Voor N-VA Waasmunster zetelen nu twee leden in dit bestuur: OCMW-voorzitter Tom Baert, die her-
verkozen werd en nieuw bestuurslid Iwan Van Breuseghem. Het is het ideale platform om dossiers 
te bespreken die het lokale bestuur overstijgen. Ook de parlementaire en provinciale werking van de 
lokale mandatarissen komt hier uitgebreid aan bod. 

De partijraad is het hoogste partij-orgaan na het algemeen ledencongres. De partijraad vergadert 
maandelijks in Brussel. Het is eigenlijk het ‘parlement’ van de N-VA  waar de werking van de partij 
besproken wordt en de krachtlijnen worden uitgezet. Binnen de partijraad is de Statutencommissie 
verantwoordelijk voor de toepassing en wijzigingen van de partijstatuten.

Iwan Van Breuseghem werd ondertussen ook gecoöpteerd door het bestuur van N-VA Waasmunster zodat hij zowel op 
lokaal, arrondissementeel als nationaal vlak mee kan bouwen aan het N-VA-verhaal.

“Er wordt bovenop mijn druk professioneel leven als arts-specialist, heel wat vergaderd”, aldus Iwan, ”maar het is boei-
end en bijzonder leerrijk. Het is een eer Waasmunster te mogen vertegenwoordigen in alle partijgeledingen, dit geeft me 
de kans een netwerk uit te bouwen binnen de N-VA.”

Sinds vorige zomer zetelt N-VA-bestuurslid Ellen Van Orshaegen (42) in de raad van bestuur van de 
VRT. Twaalf leden van deze raad worden aangewezen door de Vlaamse Regering, volgens de even-
redige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams parlement. Begin dit jaar wijzigde 
dan ook de samenstelling van de raad en mocht de N-VA twee bestuurders extra voordragen bovenop 
de twee bestuurders die reeds voor de N-VA zetelden. Ellen Van Orshaegen bleef bestuurder en werd 
ook verkozen tot ondervoorzitter van de raad van bestuur. De raad legt de algemene strategie van de 
VRT vast en beslist over alle VRT-aangelegenheden met een strategisch karakter. 

“VRT staat voor een uitermate boeiende periode”, vertelt Ellen. “We zitten in een periode van bespa-
ringen waardoor er erg efficiënt omgesprongen moet worden met de beschikbare budgetten. Maar 
we zitten ook volop in een periode van vernieuwing. Het medialandschap verandert, het digitale luik 
wordt met de de dag belangrijker. Vanuit de raad kan de N-VA mee de strategische accenten leggen en 
bepalen hoe de VRT van morgen er zal uitzien.”

Op woensdag 12 mei opende OCMW-voorzitter Tom Baert officieel de eerste noodopvangwoning van Waasmunster. 
De woning, gelegen in de Hoogstraat 163, was al eigendom van het OCMW en werd dankzij een financiële onder-
steuning van 50 000 euro van de Nationale Loterij grondig gerenoveerd.

“De woning zal als tijdelijke huisvesting toegekend worden aan inwoners van 
Waasmunster die in een noodsituatie belanden. Een noodsituatie is een onvoor-
ziene, plotse omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de betrokkene(n) 
die zorgt voor een dringende woningnood”, verduidelijkt OCMW-voorzitter 
Tom Baert.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW kan de woning toe-
wijzen voor een periode van maximum drie maanden. Deze periode kan uit-
zonderlijk met drie maanden verlengd worden. De bewoners betalen hiervoor 
een vast bedrag per dag aan het OCMW. De woning omvat tee tweepersoons-
kamers en één eenpersoonskamer waardoor een gezin met kinderen of drie 
alleenstaanden de woning kunnen betrekken. Tijdens het verblijf in de nood-
opvangwoning begeleidt de sociale dienst van het OCMW de betrokkenen in 
het zoeken naar een eigen woonst.

De gemeenteraad van donderdag 28 mei keurde 
een dading goed over de nieuwbouw voor de 
 Gemeentelijke Basisschool Centrum. Een dading 
is een overeenkomst tussen partijen om een 
rechtsgeschil te beëindigen. Dankzij deze dading 
ligt er nu een compromis op tafel waar alle be-
trokken partijen zich in kunnen vinden en kan 
de lopende procedure voor de Raad van Vergun-
ningsbetwistingen stopgezet worden.

“We hopen dat we nu samen met de bouwheer 
Scholen van Morgen snel kunnen aanbesteden 
zodat de werken voor de nieuwbouw op 1 janu-
ari 2016 kunnen aanvangen”, vertelt schepen van 
Onderwijs Petra Verstappen. “De technische dienst 
van de gemeente is de verhuis van de klassen al 
volop aan het voorbereiden. Met relatief kleine ingrepen zal de pastorie in de Kerkstraat omgebouwd worden tot een 
tijdelijke school. De peuters en kleuters en de jongste leerlingen van de lagere school blijven op de hoofdschool. De gro-
tere leerlingen, met uitzondering van de zesdejaars die nu op de bovenste verdieping zitten, zullen voor de duur van 
de bouwwerken hun intrek nemen in de pastorie.”

N-VA Waasmunster vertegenwoordigd op alle niveaus

Waasmunster heeft eigen noodopvangwoning in Hoogstraat

Start nieuwbouw Gemeentelijke Basisschool Centrum

Op zaterdag 18 april nam N-VA Waasmunster 
samen met vele jeugdverenigingen en 
geëngageerde vrijwilligers deel aan de jaarlijkse 
zwerfvuilactie. Samen staken we de handen 
uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen en 
onze mooie gemeente nog een tikkeltje mooier te 
maken. 
Een welgemeende dankjewel aan iedereen die 
heeft meegeholpen en zich belangeloos heeft 
ingezet!

Geslaagde zwerfvuilactie

Op zondag 19 april ging het nieuwe toeristische seizoen van start. Zoals elk jaar staat er weer heel wat op het 
programma, zoals de gezinsfietszoektocht, de zomeravonduitstappen op woensdag en het ambachtelijk weekend.

De opening van het toeristisch seizoen werd dit jaar gekoppeld aan de officiële opening van een bijzondere trage 
weg, de Pontravedijk. De Pontravedijk is een uniek puzzelstukje dat nog ontbrak in ons uitgebreide netwerk van 
trage wegen en dat gerealiseerd kon worden dankzij een mooie samenwerking binnen de gemeente. 

Start toeristisch seizoen

OCMW-voorzitter Tom Baert en OCMW-raadslid  
Ellen Van Orshaegen aan de noodopvangwoning  

in de Hoogstraat



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /


