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Vertrouwen in de toekomst

Op 14 oktober gaf u ons opnieuw uw vertrouwen. Met 36,7 procent van de stemmen behaalden we een overweldigend  
resultaat. 4 614 keer bedankt! We zullen net als de afgelopen zes jaar hard en enthousiast werken om het best mogelijke beleid 
te voeren. 

Ons verhaal is nog lang niet af. We hebben de voorbije zes jaar met ons sterk team van vrienden al heel wat kunnen  
veranderen en in beweging gezet. De komende legislatuur blijven wij ons voor meer dan honderd procent inzetten voor  
Stabroek, Hoevenen en Putte. Op pagina 2 en 3 leest u wie u zal vertegenwoordigen in het gemeentebestuur. Aarzel niet om  
ons te contacteren. U kan op ons rekenen!

Nieuwjaarsreceptie met Darya Safai
Vrijdag 25 januari vanaf 19.30 uur

Kerk Attenhoven
Kerkstraat 125
2940 Hoevenen

GASTSPREKER Darya Safai

N-VA Stabroek wenst u een 
gelukkig en gezond 2019!

Hartelijk 
welkom!
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stabroek@n-va.be

Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Uw burgemeester en schepenen

Onze Stabroekse N-VA-ploeg wist bij de gemeenteraadsverkiezingen 36,7 procent van de kiezers uit Stabroek, Hoevenen en Putte te overtuigen. We behaalden zo 11 van de 25 zitjes in de gemeenteraad.  
Eén zetel meer dan bij de vorige verkiezingen! Een zeer mooie score voor onze ploeg. Voor een krachtdadig bestuur gaat onze partij de komende zes jaar in zee met CD&V. Zij leveren twee schepenen.  

Uw N-VA-ploeg levert naast drie schepenen ook nog de burgemeester. We stellen de N-VA-mandatarissen en hun bevoegdheden graag aan u voor. 

Rik Frans
•  Burgemeester
•  Bevoegdheden:  

ruimtelijke ordening, 
financiën, personeel, 
onderwijs, wettelijke 
bevoegdheden

Ludo Reyntjens
•  Schepen
•  Bevoegdheden:  

groenvoorziening, milieu, 
openbare werken

Veerle Nonneman
•  Schepen
•  Bevoegdheden:  

gezin, kinderopvang,  
lokale economie, toerisme, 
dierenwelzijn, ICT

Sarah Demartelaere
•  Schepen
•  Bevoegdheden:  

patrimonium, mobiliteit, 
landbouw

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.
• En vooral: 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.

Interesse in wat er leeft in Stabroek, Hoevenen en Putte?
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www.n-va.be/stabroek

Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Uw gemeenteraadsleden

Leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Onze Stabroekse N-VA-ploeg wist bij de gemeenteraadsverkiezingen 36,7 procent van de kiezers uit Stabroek, Hoevenen en Putte te overtuigen. We behaalden zo 11 van de 25 zitjes in de gemeenteraad.  
Eén zetel meer dan bij de vorige verkiezingen! Een zeer mooie score voor onze ploeg. Voor een krachtdadig bestuur gaat onze partij de komende zes jaar in zee met CD&V. Zij leveren twee schepenen.  

Uw N-VA-ploeg levert naast drie schepenen ook nog de burgemeester. We stellen de N-VA-mandatarissen en hun bevoegdheden graag aan u voor. 

Jan Schouwaerts
•  Voorzitter van de 

gemeenteraad
•  Lid van de politieraad

Veerle Kwick
•  Gemeenteraadslid
•  Lid van de politieraad 

Ludo Verschueren
•  Gemeenteraadslid

An Sorée
•  Gemeenteraadslid
•  Lid van de politieraad

Daniëlle Logiest
•  Gemeenteraadslid

Jos Kauwenberghs
•  Fractievoorzitter  

gemeenteraad

Patrick Kloeck
•  Gemeenteraadslid

Kristel Pittoors Marleen Bocken Gust Antonissen



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


