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N-VA werkt naarstig verder in de zomer
Beste dorpsgenoten,

De zomer komt eraan. Voor velen onder u liggen er dan enkele 
dagen vakantie in het verschiet of kondigt zich een kalmere periode 
aan. Terwijl u geniet van deze deugddoende rust, werkt de N-VA 
naarstig verder. Er staat de komende maanden immers weer heel 
wat op de gemeentelijke agenda in Hoevenen, Putte en Stabroek.

Nieuwe turnhal in het verschiet
Enkele grote projecten zijn bijna voltooid. Denk maar aan de wegenwerken in de  
Lepelstraat of de planning voor de verdere uitbreiding van onze gemeentelijke school  
De Rekke. Samen met de uitbreiding van de school bouwen we ook een nieuwe turnhal 
op deze plek. Overdag zal de school de turnhal gebruiken, ’s avonds de turnvereniging. 
Een ‘schoolvoorbeeld’ van een brede school waarin we elke ruimte optimaal benutten!

Bovenstaande is slechts een greep uit de talloze projecten die op stapel staan.  
Dagelijks werken we verder aan onze mooie gemeente. U kan op onze inzet blijven rekenen.

Picoloplein wordt opgefleurd
Ook de werken aan de kmo-zone van de Picolosite 
zijn in hun eindfase gekomen. Alles units zijn  
intussen verkocht en we leggen de laatste hand aan 
de afwerking. De parking werd opgefleurd met  
enkele aanplantingen. We hopen dat dit geappre- 
cieerd maar bovenal gerespecteerd zal worden.

Speelpark aan Seringenlaan
Ten slotte hebben we ook het speelpark aan de  
Seringenlaan mooi ingericht. Het volgende speel-
park op de agenda is dat aan de Huzarenberg. Een 
tijdje geleden hielden we al een inspraakronde met 
de buurt. De herinrichting is voor binnenkort.

Bos in Hoevenen als groene ontmoetingsruimte
Kers op de taart is de aankoop van een groot bos in 
Hoevenen, een groene ruimte van maar liefst 4,1  
hectare. Het bos zou een groene ontmoetingsplek 
moeten worden, in samenspraak met de buurt. Zo zorgt 
de N-VA voor een natuurplek waar iedereen zich thuis 
voelt.

“Dagelijks werken we verder 
aan onze mooie gemeente”

burgemeester Rik Frans

 Kom naar onze Babbelcaravan! p.2 Stabroek doet je een bos cadeau p.3
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Denken, durven en vooral doen
Een effectieve aanpak  
voor zwerfvuil
Ook onze mooie poldergemeente lijdt onder zwerf-
vuil. Gemeenteraadslid Danielle Logiest blijft echter 
niet bij de pakken zitten. Zij haalde bij de gemeente-
lijke dienst een aantal plastic zakken en een grijp-
stok en ging zelf het zwerfafval te lijf.  

Dikkopjes in zuiver water
“Het Haesepad werd twee jaar geleden mijn debuut”, zegt  
Danielle. “Aanvankelijk opgezet als een natuur- en kind- 
vriendelijk project gerealiseerd door de gemeente, veranderde 
deze ‘speelnatuur’ geleidelijk aan in een vuilnisbelt. Daar deed 
ik er een paar keer per week anoniem mijn rondje. Eerst met 
een grote grijze zak, maar vandaag heb ik genoeg aan een klein 
zakje dat gelukkig soms zelfs helemaal leeg blijft.”

Het is duidelijk: ouderen en jongeren tonen respect voor de actie 
van Danielle. Dankzij de gezamenlijke inspanningen leven de 
dikkopjes aan het Haesepad nu weer in zuiver water, waar niet 
langer sigarettenpeuken of blikjes in ronddrijven. 

Samen houden we de gemeente proper
Voor Danielle was dit een signaal dat buurtopruimacties lonen: 
“Maar dan moet er wel iemand aan de kar trekken. Reclame 
en verbodsborden alleen brengen te weinig soelaas in de strijd 
tegen hardnekkig zwerfvuil.” 

Gesterkt door het eerste positieve resultaat van ’t Haesepad,  
besloot het gemeenteraadslid daarom het parkje aan de Kastanje- 
laan onder handen te nemen. Ditmaal met de grote middelen, 
want sluikstorten bleek er een ware sport. In samenwerking met 
N-VA Stabroek, de milieudienst, de groendienst, de wijkagent 
en het Buurtinformatienetwerk Witven werd een succesvol plan 
uitgewerkt om er het zwerfvuil in de kiem te smoren. 

Fier op alle ‘mooimakers’
En daar houdt het engagement niet op. Samen met OVAM 
lanceerde de gemeente het project ‘Claim je plekje’. Iedereen die 
zich geroepen voelt, kan zich binnen dit project inzetten om een 
stukje van onze poldergrond afvalvrij te houden. 

 “Ik was verwonderd maar heel dankbaar over hoe kleinschali-
ge initiatieven erin slagen om zoveel ‘mooimakers’ op de been 
te brengen”, besluit Danielle. “Ik ben er fier op dat we in een 
gemeente wonen waarin we samen letterlijk werken aan een 
mooiere toekomst.” 

Welkom in onze Babbelcaravan!
Onze N-VA-ploeg wil toegankelijk, 
aanspreekbaar en bereikbaar zijn 
voor alle inwoners. Samenwerking 
en overleg zijn voor onze ploeg 
essentieel. 

Daarom voerden we het initiatief 
in van de Babbelcaravan. Na de 
zomermaanden organiseren we 
opnieuw een ronde. 
 
U kan dan bij ons terecht met  
vragen, tips en allerhande  
opmerkingen! 

 Danielle Logiest (gemeenteraadslid), Marleen Bocken (OCMW-raadslid), Ludo 
Reyntjens (Schepen), Jan Van Baarle (bestuurslid), Michel Demartelaere  
(gemeenteraadslid), Veerle Kwick (gemeenteraadslid), Rik Frans (burgemeester) en 
Kristel Pittoors (OCMW-raadslid) bij de Babbelcaravan.

Samen kunnen we sluikstorten en zwerfvuil 
verleden tijd maken. Ik ga ervoor! Jij ook? 

Danielle Logiest,  
gemeenteraadslid
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Nog vragen? 
Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/stabroek of contacteer onze burgemeester of voorzitter:

Rik Frans – burgemeester – henri.frans@n-va.be
Thomas Meylaerts – voorzitter – thomas.meylaerts@n-va.be

Stabroek doet je een bos cadeau!
Investeren in groene ruimte, dat is investeren in de 
toekomst van onze inwoners. Met dat motto in het 
achterhoofd kocht het gemeentebestuur een groot 
stuk bos aan van 4,1 hectare (zo’n 41 000 vierkante 
meter). “Een groene long voor ons mooie polder-
dorp”, aldus het N-VA-bestuur van Stabroek.

Het bos ligt in Hoevenen, tussen de Plasstraat, de Antwerpse-
steenweg en de Molenstraat. Al meer dan 20 jaar gaat de natuur 
hier ongestoord haar gang, daardoor tieren de bomen en  
struiken er welig en is het bos momenteel nog deels ontoeganke-
lijk. Maar daar komt weldra verandering in. 

Een park van én voor jou
Ten eerste willen we de biodiversiteit in dit stukje groen doen 
toenemen en het natuurlijke ecosysteem van het gebied herstel-
len. In samenspraak met de buurtbewoners toveren we dit stukje 
kostbaar groen om tot een toegankelijk park.

Een speelweide, een joggingparcours of een speelbos? Het kan 
allemaal. De beslissing ligt mee in de handen van de buurtbewo-
ners. Via infomomenten en bevragingen willen we deze ruimte 
herscheppen in een prachtig park van én voor inwoners. 

N-VA kiest voor groen
N-VA Stabroek kiest bewust voor een groene gemeente. Een 
gezond milieubeleid met voldoende openbaar groen is letterlijk 
van levensbelang. Natuur maakt mensen immers gezonder, 
heeft een positief effect op het humeur, moedigt sociale contac-
ten aan en zorgt ervoor dat komende generaties zuivere lucht 
kunnen inademen. 

Door te investeren in groene ruimte, creëren we een ontmoe-
tingsplek voor jong en oud. Een duurzame trekpleister van  
ontspanning voor iedereen. Kortom: een portie groen geluk, 
waar we als gemeente hard ons best voor doen!

De N-VA zoekt jou!
Sinds 2013 waait er een nieuwe wind door ons Stabroeks gemeentestuur. De N-VA werd toen de grootste 
partij met 10 van de 25 zetels verkozen. We kunnen dus rekenen op een sterke en gemotiveerde afdeling. 
Maar nieuwe enthousiaste medestanders zijn altijd welkom. 

Interesse in wat er leeft in Stabroek, Hoevenen en Putte?  
Dan ben jij de persoon die we zoeken! Wil jij je actief of minder 
actief engageren? Geef ons dan een seintje!

Ja voor verandering!
  Verdiep je in het culturele aanbod en leven van je gemeente.
  Werk mee aan een oplossing voor de mobiliteitsproblemen.
  Bedenk een origineel idee voor activiteiten van buitenschoolse 

opvang.
  Zoek mee naar financiële oplossingen.
  Geef jouw visie over de jongerenwerking.
  Zet je mee in voor een groenere gemeente.
  En bovenal: maak deel uit van een enthousiaste, grote  

vriendengroep.

Ook jongeren zijn welkom
Ook de jeugd ontvangt de N-VA met open armen. Ben jij  
een durver, soms wat tegendraads, maar heb je een open en  
opbouwende blik? Sluit je dan aan bij Jong N-VA, een van de 
snelst groeiende politieke jongerenbewegingen in Vlaanderen! 

Bij Jong N-VA Stabroek kan je jouw stem laten horen. Samen 
stimuleren en informeren we jongeren die aan politiek willen 
doen. Jong N-VA denkt steeds met een frisse kijk en een open 
geest. Geniet je van werken met én voor mensen? Dan is politiek 
jouw ding! Bovendien wordt het serieuze werk op tijd en stond 
afgewisseld met ludieke acties, of bespreken we een succesvol 
debat bij een heerlijke frisse pint.

LID WORDEN IS HEEL EENVOUDIG! SURF NAAR WWW.N-VA.BE EN KLIK OP ‘WORD LID’. 

JE STEUNT HIERMEE ONZE PARTIJ VOOR SLECHTS 12,50 EURO PER JAAR.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


