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Beste inwoners van Waasmunster,

Ik stel in dit blad graag de nieuwe  
bestuursploeg van N-VA Waasmunster  
aan u voor. Alle bestuursleden werden  
tijdens de bestuursverkiezingen van  
4 maart herverkozen en onze ploeg werd 
ook uitgebreid met een nieuw bestuurs-
lid. Daarnaast werd het vertrouwen in de 
voorzitter herbevestigd waardoor ik N-VA 
Waasmunster als afdelingsvoorzitter verder 
zal gidsen. Ondervoorzitter Astrid Van 
Vooren staat me hierin bij.

Misschien beseft u het nog niet ten volle, 
maar we zijn ondertussen de helft van 
de bestuursperiode voorbij. Na 3,5 jaar 
N-VA-bestuur worden de resultaten van 
ons beleid duidelijk zichtbaar. Dankzij het 
harde werk van onze schepenen en onze 
raadsleden hebben we vooruitgang geboekt 
in een aantal belangrijke dossiers. Wij 
zetten in op beslissingen die Waasmunster 
op korte en lange termijn vooruit zullen 
helpen.

Zo heeft de omgeving van de Kerkstraat 
een prachtige metamorfose ondergaan. 
Deze heraanleg is een eerste stap in een 
volledige heropleving van de centrale kern. 
Half juli starten de afbraakwerken van de 
oude gemeenteschool. En ook de site voor 
het nieuwe vrijetijdscomplex ter hoogte van 

de Roosenberglaan werd in het voorjaar 
voorgesteld aan de bewoners. De vragen 
en suggesties van bewoners en adviesraden 
worden momenteel verder onderzocht en 
waar mogelijk geïntegreerd in het archi-
tectenplan. De laatste twee jaren voor 
de verkiezingen zullen dus jaren worden 
waarin het uitzicht van Waasmunster zal 
veranderen. Deze positieve veranderingen 
geven onze gemeente een nieuw elan.

Ik wens u alvast een warme en aangename 
zomerperiode toe. Hopelijk zien we elkaar 
op de 11 juliviering in Waasmunster! 

Annick De Clercq
Voorzitter N-VA Waasmunster

Nieuwe bestuursploeg  
N-VA Waasmunster: we gaan ervoor!

Activiteitenagenda 
N-VA Waasmunster

N-VA-actie naar aanleiding van 
het Feest van de Vlaamse  
Gemeenschap. Onze bestuurs-
ploeg bezorgt naar goede 
gewoonte een attentie aan 
iedereen die op 11 juli de Vlaamse 
Leeuw uithangt. Dit jaar mag u 
een bijzonder originele attentie 
verwachten!

N-VA-eetfestijn in het POC Waas-
munster.

Aperitiefgesprek met kamerlid 
Peter Dedecker in het POC Waas-
munster. Na Matthias Diepen-
daele, Pol Van Den Driessche, 
Elke Sleurs en Joachim Pohlmann 
komt Peter Dedecker naar Waas-
munster voor een aperitiefgesprek 
over de Panama Papers.

  Eind mei werd de vernieuwde omgeving van de Kerkstraat plechtig ingehuldigd.

11 JULI: 

23 SEPTEMBER:

23 OKTOBER: 
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“Kwalitatieve lokalen voor 
jeugdverenigingen zijn 
steeds een prioriteit geweest 
voor onze N-VA-afdeling”, 
vertelt schepen van Jeugd 
Petra Verstappen. 

“Dankzij de zeer 
gewaardeerde medewerking 
van onze plaatselijke 
Rode Kruis-afdeling, die 
voortaan in de Manta 
bij de technische dienst 
gehuisvest zal zijn, kunnen 
wij een huis met een tuin 
in de directe omgeving 
van de oude lokalen aan 
deze jeugdvereniging ter 
beschikking stellen.” 

De vzw Scouts Sombeke, 
bestaande uit erg 
geëngageerde ouders en 

leiding, zal zich over het 
renovatieproject ontfermen. 

Zij krijgen een toelage 
van 175.000 euro van de 
gemeente en renoveren de 
bestaande woning en een 
deel van de oude lokalen, 
in samenspraak met het 
gemeentebestuur. 

De toelage werd al voorzien 
in de financiële planning.

Het volgende project dat 
nu gerealiseerd zal worden 
is de verwarming van 
het lokaal van de KSA-
Roodkapjes. Deze werken 
moeten voor de winter 
afgerond zijn.

“Ik ben erg blij dat na een 
aantal jaren van wachten 
en onzekerheid, heel het 
project opgestart wordt. 
In het begin van de 
zomervakantie verhuizen 
de klassen alvast naar 
de leegstaande Pastorij. 
Daar zullen de grotere 
leerlingen gehuisvest 
worden voor de volledige 
duur van de bouw. Ook 
de containers worden 
dan afgebroken,” vertelt 
schepen van Onderwijs 
Petra Verstappen.

“Scholen van Morgen rekent 
op een bouwtermijn van 
precies zestien maanden. 
Dat bekent dat de leerlingen 
na de kerstvakantie van 
2017 naar de nieuwbouw 
en het hoofdgebouw in de 
Kerkstraat zullen kunnen 
verhuizen. Zij kunnen het 
jaar dan mooi inzetten. Op 
1 september wordt alvast 
de eerste steen gelegd in 
aanwezigheid van Hilde 
Crevits, minister van 
onderwijs.” 

Nieuwe lokalen voor Scouts Sombeke

Werken nieuwbouw gemeenteschool gaan van start
Een dag om naar uit te kijken: 16 augustus! Op die dag starten de werken van de nieuwbouw van de gemeente-
school in het centrum. In deze nieuwbouw zullen de kleuters en de eerste graad van het lager onderwijs  
gehuisvest worden. Daarnaast omvat de nieuwbouw ook een refter, een polyvalente ruimte en een snoezelruimte.

Scouts Sombeke is een levendige en bloeiende jeugdvereniging, die door de sterke groei van het aantal leden 
al enkele jaren plaats tekort heeft. Op 21 mei kregen de Scouts de sleutels overhandigd van hun nieuwe 
lokalen. 

Maak kennis met onze bestuursploeg

Astrid Van Vooren
ondervoorzitter en 

organisatieverantwoordelijke 
astrid.vanvooren@n-va.be 

Annick De Clercq 
afdelingsvoorzitter 
annick.declercq@n-va.b

Iwan Van 
Breuseghem
Secretaris
iwan.vanbreuseghem@n-va.be

Eleni Fakiola 
penningmeester, leden-
verantwoordelijke en voorzitter  
van de gemeenteraad
eleni.fakiola@n-va.be

Petra Verstappen 
bestuurslid, schepen voor 

onderwijs, jeugd, gezin, sport, 
ontwikkelingssamenwerking en 

internationale betrekkingen 
petra.verstappen@n-va.be

Tom Baert
bestuurslid, OCMW-voorzitter 
en schepen voor Sociale Zaken, 
Welzijn en Senioren
 tom.baert@n-va.be

Werner De Nijs
bestuurslid, schepen voor 
cultuur, toerisme, middenstand, 
tewerkstelling en feestelijkheden
werner.denijs@n-va.be

Regina Lenaers
bestuurslid, fractievoorzitter en 
gemeenteraadslid
regina.lenaers@n-va.be

Joseph 
Berthels

jongerenverantwoordelijke 
joseph.berthels@n-va.be

Jonathan 
Papeleu

bestuurslid
jonathan.papeleu@n-va.be

Marina 
Verplancke 
bestuurslid
marina.verplancke@n-va.be

Olivier Van den 
Nieuwenhuysen 

webbeheerder
olivier.vandennieuwenhuysen 

@n-va.be 

Ellen Van 
Orshaegen
communicatie-
verantwoordelijke en  
OCMW-raadslid
ellen.vanorshaegen@n-va.be

Schepen van Jeugd Petra Verstappen overhandigde  
de sleutels van de nieuwe lokalen. 



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:     /     /


