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Jong N-VA Stabroek
in de kijker

N111 Dorpsstraat-Laageind

Wegenwerken schieten goed op

De wegenwerken en de herinrichting van de N111 nemen vaart en dat kan iedereen in ons 
dorp zien. De nieuwe infrastructuur in het Laageind is bijna afgewerkt en biedt plaats aan 
alle weggebruikers in de twee richtingen vanaf de Abtsdreef. In de Dorpsstraat wordt de 
nieuwe zuidzijde (kant van de kerk) in gebruik genomen. De eenrichting voor gemotoriseerd 
verkeer blijft gelden, want aan de noordkant werken we nog volop verder. Maar het langver-
wachte einde is in zicht! 

Veilig voor álle weggebruikers
Onze dorpskern is niet meer enkel gericht op gemotoriseerd verkeer. De aanleg van de nieuwe 
fietspaden aan weerszijden brengt daar verandering in. Bovendien is de verkeerssituatie 
zo aangepast dat parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving 
zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en 
conflictvrij kan verlopen. 

Daarnaast zal er ook aandacht worden geschonken aan de aanplanting van groen en het 
plaatsen van zitbanken. Het zal nog aangenamer wonen, werken en winkelen worden in de 
dorpskern van Stabroek.

Beste dorpsgenoten, 

De lente is weer in het land. 
De bomen zien groener, de 
zonnestralen worden warmer 
en de planten komen allemaal 
in bloei te staan. Stabroek, 
Hoevenen en Putte krijgen kleur 
en dat geeft ons extra energie. 
Hopelijk kan ieder van jullie 
genieten van deze lentekriebels. 
Samen kijken wij uit naar de 
zomer, maar binnenkort ook 
naar betere tijden. Waarin we 
weer onbezorgd kunnen 
genieten in het gezelschap van 
onze familie en vrienden. 

Hou nog even vol, zorg goed 
voor elkaar maar zorg ook voor 
uzelf. Blijf ondertussen wel 
strikt de ons opgelegde 
coronaregels volgen.

Terwijl we samen met jullie 
hopen dat er snel vaart komt 
in de vaccinaties, blijven wij op 
koers in onze gemeente. Onze 
N-VA-bestuursploeg wil de 
doelen die vooropgesteld zijn bij 
aanvang van deze bestuurs-
periode nastreven. Met veel 
enthousiasme en inzet blijven 
wij verder bouwen aan onze 
warme gemeente. U merkt 
het in dit blad: de N-VA-ploeg 
blijft u betrekken bij een beter 
Stabroek, Hoevenen en Putte.

Namens het voltallige 
N-VA-bestuur van afdeling 
Stabroek,

Rik Frans
Burgemeester

Schepenen Sarah Demartelaere, Ludo Reyntjens, Veerle Nonneman en burgemeester Rik Frans 
zien de herinrichting van de N111 goed vorderen.
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 22 maart.



Eindfase sportcomplex Vossenveld
Het sportcomplex Vossenveld in Stabroek is op weg naar zijn 
eindfase. De nieuwe Ghelamco Arena van de polder is een 
fantastisch mooi gebouw en zal zijn effect zeker niet missen. 
Binnenkort starten voetbalclub KSK Nieuw Stabroek en 
softballclub Chicaboo’s met de verdere inrichting van hun 
nieuwe thuisbasis. De buitenaanleg van het complex en de 
inrichting van de parking met bijhorende fietsenstallingen 
zijn in volle voorbereiding.

Hondenloopzone
Onze honden krijgen binnen de gemeente meer speelruimte. We voorzien 
de nodige investeringen zoals goede omheiningen en speelelementen. 
Bovendien werken we aan de uniformiteit en herkenbaarheid. Door 
nieuwe borden te introduceren met enkele duidelijke afspraken. 
Goede afspraken maken goede vrienden!

Ledverlichting in 
heel Stabroek
We zijn al volop gestart met 
de ‘verledding’ van onze 
gemeente. We gaan werken in 
afgebakende zones volgens een 
jarenplanning en het doel is 
om in 2030 klaar te zijn.

Sluikstortcamera rendeert
Zoals beloofd hebben wij een camera aangeschaft om de 
sluikstortproblematiek aan te pakken. En het werpt zijn 
vruchten af. We hebben sluikstorters op heterdaad kunnen 
betrappen. Hier zal uiteraard gevolg aan worden gegeven. 
Een gewaarschuwd persoon is er twee waard. Samen gaan we 
voor een propere gemeente. 

Padel in Stabroek
Padel is een racketsport met ingrediënten uit onder 
andere tennis en squash. Momenteel is deze sport razend 
populair. Aan het sportcomplex op de Sportweg in 
Stabroek zijn er vier nieuwe padelvelden gebouwd. 

Het lokaal bestuur en TC Stabroek hebben de handen in 
elkaar geslagen. De hype is zeker een blijver en toegan-
kelijk voor jong en oud, vandaar dat wij hebben besloten 
om mee te investeren in de snelst groeiende sport van het 
land. Naast de leden zijn ook alle inwoners zeer welkom, 
inclusief de G-sporters. We zijn ervan overtuigd dat dit 
een grote meerwaarde is voor onze gemeente.

Spreeklokalen OCMW

De vernieuwing van de spreeklokalen in het Sociaal Huis is klaar. 
Dit was een belangrijke stap om de werking van onze diensten te 
kunnen professionaliseren, maar bovendien ook de vertrouwe-
lijkheid in de begeleiding te kunnen maximaliseren. Onze leden 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst Kristel Pittoors, 
Marleen Bocken en Gust Antonissen zijn zelf ook zeer enthou-
siast. Dit geeft onze burgers de kans om op een persoonlijkere 
manier begeleid te worden.

stabroek@n-va.be
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Jong N-VA Stabroek in de kijker
Jongeren geven aan dat politici, in hun ogen de volwassenen, te weinig naar hen luisteren. Vaak hebben ze originele 
ideeën of innovatieve oplossingen voor alledaagse problemen. Jong N-VA Stabroek wil onder andere als spreekbuis van 
de jongeren dienen. Wij vinden het belangrijk dat ook onze jeugd gehoord wordt.

Daarnaast wil Jong N-VA meebouwen aan een warm en welvarend Stabroek. Dat doen we door een nauwe samenwerking 
met de lokale N-VA-afdeling. We ondersteunen hen waar het kan, en organiseren ook zelf acties en projecten.

Jong N-VA Stabroek zoekt …
Ben je tussen 18 en 30 jaar oud? Is politiek voor jou een passie? Hecht je belang aan een warme en veilige gemeente 
waar het goed en aangenaam leven is? Werk en vergader je graag samen met vrienden?

Dan ben je voor ons de geknipte persoon!

Door jouw engagement kan onze jongerenpartij haar stempel 
drukken op het beleid voor Stabroek, Hoevenen en Putte.

Er wordt daadwerkelijk geluisterd naar de mening en de in-
zichten van onze jongeren. Onze burgemeester, schepenen en 
raadsleden staan je met raad en daad bij. Jij en Jong N-VA zijn 
de toekomst van onze partij! Interesse? Check dan zeker onze 
sociale media of mail naar stabroek@jongnva.be.

 Ian Franssens, Marie Schouwaerts, Simon Denis, 
Pauline Van Antwerpen en Jarne Peetermans.

Ik vind het fi jn om 
dankzij Jong N-VA 
nieuwe connecties 
te leggen binnen de 
gemeente waar ik 
altijd al heb gewoond. 
Samen met een toffe 
groep werken aan een 
beter Stabroek, dat is 
wat ik wil bereiken.” 

Ian Franssens

Ik vind het de 
max om samen 
met andere 
geëngageerde 
jongeren Jong 
N-VA Stabroek 
uit te bouwen. 
Met een frisse 
en moderne 
kijk kunnen wij 
zo ons steentje 
bijdragen in ons 
dorp.” 

Pauline Van 
Antwerpen

Bij Jong N-VA 
heb ik het 
gevoel dat ik 
bijdraag aan 
een betere 
buurt, terwijl 
ik tegelijk 
leer hoe het 
werkt om een 
gemeente te 
runnen.” 

Jarne 
Peetermans

Als het debat 
verloren is, 
wordt laster het 
instrument van 
de verliezer, zei 
Socrates. Via Jong 
N-VA hoop ik het 
inhoudelijke debat 
te kunnen voeren 
en zo Vlaanderen 
weer een stukje 
beter te maken.” 

Simon Denis

Samenwerken met 
jonge mensen is 
mijn passie en mijn 
mooiste herinnerin-
gen spelen zich af 
in Stabroek. Als ik 
de twee zou combi-
neren, is Jong N-VA 
de perfecte mix. Ik 
hoop zo ook, samen 
met Jong N-VA, 
voor alle jongeren 
fi jne herinneringen 
aan onze gemeente 
te creëren.” 

Marie 
Schouwaerts

 Jong N-VA Stabroek  @jongnvastabroek

www.n-va.be/stabroek
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Rik Frans, burgemeester
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