
Gespreksavond met Valerie Van Peel
Vrijdag 12 november om 19.30 uur

Jong N-VA Stabroek organiseert voor jong en oud een 
gespreksavond met Valerie Van Peel. 
Zij zal het hebben over thema’s die haar nauw aan het 
hart liggen, zoals de strijd tegen seksueel geweld. Ze 
vertelt ook over haar rol als ondervoorzitter van de 
N-VA. Nadien beantwoordt ze al uw vragen.
De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
Aula van gemeentelijke basisschool ‘De Rekke’
Kerkstraat in Hoevenen

Beste dorpsgenoten, 

Het belooft een goedgevuld najaar te 
worden. Het doet ons enorm deugd om 
opnieuw samen met u onze schouders 
te zetten onder talrijke activiteiten. 
Het is zalig om te zien hoe Stabroek, 
Hoevenen en Putte weer bruisen. 
Iedereen loopt er opgewekt bij!

Laat ons daarom vooral focussen op het 
goede. Besef hoe goed we het hebben. 
Laat ons niet te veel zagen en klagen 
maar vooral positief blijven denken.

De coronacrisis was voor velen onder 
ons zwaar en lang. We hebben door 
die crisis onze eigen leefomgeving nog 
meer leren waarderen. Maar bovenal 
was er de appreciatie van de kleine alle-
daagse dingen. Mijn oprechte dank aan 
iedereen die op een of andere manier 
heeft bijgedragen om de coronacrisis te 
bedwingen. Dat hoefden geen grootse 
daden te zijn. Gewoon correct de regels 
respecteren en wat hulp bieden waren 
al krachtige signalen.

Intussen werken onze N-VA-mandata-
rissen en -bestuursleden in alle luwte 
verder. Het siert hen dat ze volop bezig 
zijn met ons gemeentelijk beleid en hun 
verantwoordelijkheden.

Alles komt goed! Ik wens u alvast heel 
veel leesplezier en aangename herfst-
dagen. Geniet van elkaar met familie, 
vrienden, buren en kennissen, elk 
moment van de dag.

Tot ziens in ons 
dorp op een of 
ander evenement.

Rik Frans
Burgemeester

Nieuwe padelvelden zijn groot succes (p. 2) Theo Francken komt naar Stabroek (p. 3)
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Interesse in wat er leeft in Stabroek, 
Hoevenen en Putte?
Dan bent u de persoon die we zoeken! Wilt u zich actief of minder actief 
engageren? Geef ons een seintje!

• Verdiep u mee in het culturele aanbod en leven van uw gemeente.
• Buig u mee over de mobiliteitsproblemen.
• Bedenk een origineel idee voor activiteiten van buitenschoolse opvang.
• Zoek mee naar financiële oplossingen.
• Geef uw visie over de jongerenwerking.
• Zet u mee in voor een groenere gemeente.
• Bovenal: maak deel uit van een enthousiaste grote vriendengroep.

Neem eens een kijkje op onze website www.n-va.be/stabroek of neem 
contact op met burgemeester Rik Frans (rik.frans@n-va.be) of voorzitter 
Thomas Meylaerts (thomas.meylaerts@n-va.be). 

Lid worden? Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op ‘Word lid’. 
U steunt hiermee onze partij voor slechts 12,50 euro per jaar.

Stabroek
stabroek@n-va.be N-VA Stabroekwww.n-va.be/stabroek
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Nieuwe padelvelden zijn groot 
succes
Veel van onze inwoners hebben de weg naar de nieuwe 
padelvelden van Tennis Stabroek ondertussen gevonden. 
Padel lijkt een beetje op tennis. De sport is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een enorme hype. We zijn blij dat het een 
blijver is, ook na de coronatijden. 

De nieuwe velden worden gebruikt door klein en groot, 
voor amusement en competitie. En dat is geweldig om zien.

Prachtige infrastructuur voor 
KSK Nieuw Stabroek en 
Chicaboo’s
Het nieuwe clublokaal van voetbalploeg KSK Nieuw 
Stabroek en softballclub Chicaboo’s nadert zijn voltooi-
ing. De laatste werkzaamheden zijn nog aan de gang. 
De werken kenden wat vertraging vanwege corona en 
andere beslommeringen, maar het resultaat mag er zijn. 

Een plaats waar het in de nabije toekomst zal gonzen van 
bedrijvigheid. De kantine met haar unieke uitzicht op de 
speelvelden zal een fijne pleisterplaats worden waar stevig 
gesupporterd zal worden.

Wegenwerken as Dorpsstraat-
Laageind vlot verlopen
De grote wegenwerken aan de as Dorpsstraat-Laageind zijn 
zeer vlot verlopen. De wegenwerkers hebben knap werk 
verricht en waren steeds de vriendelijkheid zelve en zeer 
behulpzaam. Een huzarenstukje waar men terecht fier op 
kan zijn.

Bedankt ook aan de bewoners voor uw medewerking. We 
hebben tijdens deze ingrijpende werken zeer veel begrip en 
appreciatie van u gekregen. 

Het resultaat mag echt gezien worden!

Uitbreiding kleuterschool ‘De Rekke’ 
met bovenliggende sporthal
De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe kleuterschool 
met bovenliggende sporthal zijn gestart na het bouwverlof. U zal 
de werken wel zien vorderen.

We investeren in de toekomst en dat zijn onze kinderen. Zij zullen 
in aangename klaslokalen les krijgen en de beide turnvereni-
gingen ‘Vrank en Vrij’ en ‘Edelweiss’ zullen er naar hartenlust 
kunnen sporten.

stabroek@n-va.be
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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? Hou je van een welvarend Stabroek? Werk 
en vergader je graag samen met vrienden?

Dan ben je voor ons de geknipte persoon!

Door jouw engagement kan onze partij haar stempel blijven 
drukken op het Stabroekse beleid. Met elf raadsleden is de N-VA 
sterk vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Je kan alles vanop 
de eerste rij volgen omdat onze burgemeester, drie schepenen, de 
gemeenteraadsleden en de raadsleden van het bijzonder comité je 
steeds met raad en daad bijstaan. De nauwe, vriendschappelijke 
betrokkenheid is dus zeker en vast gegarandeerd.

Er wordt daadwerkelijk geluisterd naar de mening en de inzichten 
van onze jongeren. Jij en Jong N-VA zijn de toekomst van onze 
partij! Sluit je aan bij de grote vriendenploeg van Jong N-VA, want 
wij hebben jou nodig.

INTERESSE?

stabroek@jongnva.be Jong N-VA Stabroek @jongnvastabroek

 Marie Schouwaerts, Pauline Van Antwerpen 
en Jarne Peetermans verwelkomen je graag 
bij Jong N-VA Stabroek.

Vrijdag 21 januari 
om 19.30 uur

Noteer alvast in uw agenda

Nieuwjaarsreceptie met Theo Francken

N-VA Stabroek nodigt u van harte uit op haar nieuw-
jaarsreceptie. Onze gastspreker is Theo Francken. 
Hij zal het tijdens deze feestelijke bijeenkomst hebben 
over actuele thema’s, maar zeker en vast ook over 
asiel en migratie.

Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje. 
Samen sluiten we 2021 af en klinken we op het 
nieuwe jaar. 

Fort van 
Stabroek

Abtsdreef in 
Stabroek

www.n-va.be/stabroek
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


