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De verandering werkt!
Beste dorpsgenoten,
De voorbije zomer genoot u weer massaal van het bruisende dorpsleven in Stabroek, Hoevenen en Putte. Met dank
aan onze vele verenigingen en hun talrijke evenementen.
Ook de vele geslaagde buurtfeesten (elk jaar zijn het er
meer) blijven we met plezier ondersteunen.
Sportief stond onze gemeente in de kijker met de Havenpijl,
het Belgisch kampioenschap voor beloften en elite zonder
contract, de veldritten in Stabroek en de Schaal Sels. En
dan moet de Sluitingsprijs nog passeren.
De Grote Molenweg kreeg de voorbije maanden een nieuw

wegdek en ook de werken aan de Krekelberg zijn afgerond.
De samenwerking met voetbalclub FC Patro leidde tot een
nieuw kunstgrasveld en nieuwe ledverlichting aan de Blokwegvelden.
En u kan op onze inzet blijven rekenen. De N-VA wil
toegankelijk, aanspreekbaar en bereikbaar zijn voor u.
Onze contactinfo vindt u op www.n-va.be/stabroek of op
de gemeentelijke website. Met veel enthousiasme starten we
binnenkort trouwens met wijkbezoeken. U merkt het: de
N-VA-ploeg blijft u betrekken bij een beter Stabroek.
Rik Frans
Burgemeester

2006 – 2016

10 jaar N-VA Stabroek
In 2006 werd het startschot gegeven
voor de afdeling N-VA Stabroek. Een
kantelmoment voor het politieke
landschap van onze gemeente. Als de
kracht van verandering hebben we
ons samen met u bewezen tussen de
gevestigde waarden waarvoor we in
2012 beloond werden met de burgemeesterssjerp.
Na het uiteenvallen van de Volksunie
in 2002 waren de toekomstige ‘founding fathers’ van de Stabroekse N-VA
afdeling, Veerle Kwick en Rik Frans,
politiek dakloos. In februari 2006 komen

ze in contact met elkaar via het N-VA
partijsecretariaat. Samen besluiten ze
hun schouders te zetten onder een nieuw
project: N-VA Stabroek.
In maart van datzelfde jaar was het
eerste huis-aan-huis blad een feit en
organiseerde de nieuwbakken afdeling ook een kennismakingsavond met
niemand minder dan Bart de Wever. De
opkomst was karig maar het enthousiasme groeiend.
Alleen ga je misschien sneller, maar
samen kom je verder.

In 2012 was de tijd voor verandering
rijp en het succes overweldigend. N-VA
werd de grootste partij met 33,8 % van
de Stabroekse stemmen. Met 10 van de
25 zetels werd de burgemeesterssjerp
een feit.
Met gepaste trots presenteren we hierbij
ons 22e huis-aan-huis-blad en zijn we
vereerd en fier om samen met u het
10-jarige bestaan van onze afdeling te
mogen vieren. Op naar de volgende tien
jaar!
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Nieuws over Nx en op- en afrittencomplex
aan logistiek park Schijns (LPS)
Het project van de NX en LPS, de nieuwe verbindingsweg tussen de Kapelsestraat en de A12, krijgt meer
en meer vorm.
Het project van de NX en LPS , de nieuwe verbindingsweg
tussen de Kapelsestraat en de A12, krijgt meer en meer vorm.
Er is een intergemeentelijke begeleidingscommissie (IGBC)
opgericht voor de uitwerking van de Nx
en het nieuwe aansluitingscomplex op
de A12. Het studiebureau Arcadis werd
belast met de organisatie van de IGBC.

commissie. Zoals u al van ons hebt vernomen voorziet de
Vlaamse Regering fondsen in 2018 om de eerste onteigeningen
te financieren. Wij blijven alles in het werk stellen om dit

Burgemeester Rik Frans, als vast lid van de commissie, en
twee schepenen werden samen met enkele personeelsleden
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in deze

lang aanslepende dossier letterlijk en figuurlijk in beweging te
krijgen. Wij gaan voor verkeersleefbare dorpskernen waar
geen doorgaand verkeer is.

We gaan voor verkeersleefbare dorpskernen

Onderwijsraad draait op volle toeren
Twee jaar geleden werd in Stabroek de eerste onderwijsraad opgericht op initiatief van N-VAschepen van Onderwijs Veerle Nuyts. Ondertussen heeft de raad haar nut al vaak bewezen. De
onderwijsraad verenigt alle onderwijsinstellingen in onze gemeente (en bij uitbreiding ook de
Putse Knipoog), van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs tot het volwassenen- en
deeltijds onderwijs.
Naast heel specifieke onderwerpen voor het onderwijs, zoals bijvoorbeeld het M-decreet, komen er ook
vele zaken aan bod die gelijk lopen voor al deze onderwijsinstellingen. Zo heeft de onderwijsraad alvast
enkele projecten op poten gezet waarbij onze gemeente een regierol op zich heeft genomen.
“Binnen de onderwijsraad bekijken we onder andere of we de papierophaling gemeenschappelijk
kunnen organiseren. Na bespreking met IGEAN en de gemeentelijke milieudienst, werden er aan
alle basisscholen papiercontainers geleverd die de scholen verlossen van bergen papier”, aldus
schepen van Onderwijs Veerle Nuyts.

 eerle Nuyts, schepen van Onderwijs, Jeugd,
V
Kinderopvang, Gezin en Ontwikkelingssamenwerking

Een tweede project is de scholenbeurs die in februari 2017 voor de derde keer zal doorgaan in Zaal Moorland. Op deze beurs zijn alle
ouders en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen van harte welkom om kennis te komen maken met een 20tal secundaire scholen in de regio.
“Een derde project waar er dit jaar mee gestart is, is de organisatie van een preventieavond rond drugs en alcohol. Ook deze avond
wordt via de gemeente georganiseerd voor zowel lagere als secundaire scholen”, besluit Veerle.

N-VA Stabroek spreekt u aan ?

Wist je dat ...

Voelt u ook die politieke kriebels? Wij zijn op zoek naar uw mening,
schitterend idee of klare kijk!

.... onze MMC (Minder
Mobiele Centrale) dit jaar 20
jaar actief is? Dank aan alle
vrijwilligers die al ontelbare
zieken en senioren op
bestemming hebben gebracht!

Bezoek snel onze website en word lid door één klik op de knop of contacteer onze
ledenverantwoordelijke Gust Antonissen.

http://stabroek.n-va.be/
 0472 53 25 52

Bent u jonger dan 30 jaar? Dan is misschien Jong N-VA iets voor u. Jong N-VA combineert politieke vorming, actie en ontspanning in een vriendschappelijke sfeer.
Meer info? veerle.nuyts@stabroek.be I 0494 92 93 02

stabroek@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Even voorstellen:
OCMW-raad: SERGE VAN BOSCH








59 jaar
OCMW-raadslid Stabroek
Inspecteur van politie op rust

Gehuwd met Els en vader van 2 zonen, 2 lieve
schoondochters en grootvader van 4 schattige
kleinkinderen.
Zingt bij zangkoor Sugar & Spice
Fervent fietsliefhebber




Volgt Spaanse les bij Ivoran
“Als nieuw OCMW-raadslid

en sociaal bewogen mens
is het mijn bedoeling om de
mensen die het nodig hebben op een
correcte en menselijke manier uit de nood te helpen
in de mate van het mogelijke en binnen de wettelijke
grenzen.”

Uw andere N-VA-vertegenwoordigers in de OCMW-raad:

Kristel Pittoors, OCMW-raadslid

Marleen Bocken, OCMW-raadslid

Els Verbist, OCMW-voorzitter

www.n-va.be/stabroek

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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