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www.n-va.be/stabroek

Beste dorpsgenoot,

Allereerst wensen wij u en uw familie 
een sprankelend en gezond 2016! Onze 
N-VA-ploeg en ikzelf hopen van ganser 
harte jullie deze winter ergens te 
mogen ontmoeten in Putte, Hoevenen 
of Stabroek. Een unieke gelegenheid is 
natuurlijk onze nieuwjaarsreceptie. 

Intussen hebben we 2015 afgesloten. 
Het was een turbulent jaar. 
Internationaal, nationaal en ook dichter 
bij ons zijn er heel wat zaken gebeurd. 
Maar … het nieuwe jaar is begonnen! 
Alle wensen en goede voornemens 
zijn uitgesproken voor 2016! Hopelijk 
komen alle wensen uit. Eén goed 
voornemen mag in onze gemeente niet 
ontbreken: geniet dit jaar weer volop 
van al het goede en gezellige dat ons 
dorp heeft.

We hebben al heel wat gewerkt voor u, 
maar er is nog veel meer te doen. Met 
de N-VA pakt het gemeentebestuur 
de echte prioriteiten aan. Er wordt 

volop geïnvesteerd in straten, 
voetpaden en openbaar domein. Een 
grote doorbraak is er ook gekomen, 
na vele vergaderingen, in het Picolo-
dossier. Het wordt volledig verder 
afgewerkt dankzij onze constructieve 
medewerking en aanpak. Dit zal 

werkgelegenheid scheppen in eigen 
dorp en onze gemeentekas tegelijkertijd 
spijzen.

De grote wegenwerken op de N111 (as 
Hoogeind – Driehoek) zijn eindelijk 
afgewerkt. Nog even en de werken 
aan het rondpunt (Hoge Weg - 
Krekelberg) en Krekelberg zullen ook 

hun voltooiing bereiken. De grote 
werken van de afgelopen twee jaar 
hebben onvermijdelijk voor overlast 
gezorgd, hoewel we deze steeds hebben 
proberen te beperken. Het resultaat 
mag gezien worden in Stabroek en 
Putte en binnenkort in Hoevenen. Wij 
hebben het moeten aanpakken omdat 
andere partijen het vroeger niet deden. 
Voor de N-VA blijft het niet alleen bij 
denken en durven, wij doen ook. 

Ook in 2016 en de daaropvolgende 
jaren mag u op onze inzet rekenen. De 
verandering is er! Moest u toch nog 
vragen hebben, dan kan u altijd terecht 
op de verschillende gemeentelijke 
diensten. Als u met ons eens een 
babbel wil, laat het ons dan vooral 
weten. Onze contactinfo vindt u op de 
website van N-VA Stabroek of op de 
gemeentelijke website.
Met vriendelijke groet,

Uw burgemeester,
Rik Frans

Een deel van het N-VA-afdelingsbestuur van Stabroek-Hoevenen en Putte, met van links naar rechts:
Zittend: An Vanalme (schepen en provincieraadslid), Rik Frans (burgemeester), Michel Demartelaere, Veerle Nuyts (schepen), Jos Kauwenberghs (gemeenteraadslid)
Staand: Ludo Reyntjens (gemeenteraadslid), David Van Ravenstijn, Jan van Baarle, Danielle Logiest (gemeenteraadslid), Thomas Meylaerts (afdelingsvoorzitter en 
gemeenteraadslid), Els Verbist (OCMW-voorzitster), Kurt Crauwels, Marleen Bocken (OCMW-raadslid), Veerle Kwick (gemeenteraadslid), Kristel Pittoors (OCMW-
raadslid), Andy Perruwé, Jacques De Swaene (gemeenteraadslid), Serge Van Bosch, Jos De Raes



stabroek@n-va.be www.n-va.be/stabroek

In het kader van ‘Klimaatneutrale gemeente 
2020’ kunnen wij u trots melden dat we het 
afgelopen jaar vijf gemeentegebouwen onder 
groene stroom hebben gezet. De opbrengst na 
twintig jaar wordt geschat op niet minder dan 
600 000 euro. 

In 2015 ondertekende onze gemeente het 
zogenaamde ‘burgemeestersconvenant’, een 
initiatief voor lokale duurzame energie. Met het 
tekenen van deze overeenkomst engageerden we 
ons om de CO2–uitstoot tegen 2020 met 20 % te 
verminderen.

Mooie voornemens waaronder we graag onze 
schouders zetten. De stookplaatsen werden de 
afgelopen jaren al gerenoveerd en aangepast 
aan de huidige normen. Intussen kochten we 

ook twee elektrische wagens en een elektrische 
fiets aan. Vandaag is ten slotte de volgende stap 
gerealiseerd: groene stroom via zonnepanelen. 

Drie weken lang hebben acht personen hieraan 
gewerkt. Op die beperkte tijd hebben ze in totaal 
810 zonnepanelen geplaatst. Samen hebben 
die panelen een oppervlakte van 1294,4 m² ! 
Indrukwekkende cijfers! Bovendien liggen de 
terugverdientijden, afhankelijk van de gebouwen, 
slechts tussen de acht en elf jaar. Het rendement 
blijft dus niet uit.

De verandering naar meer groene en duurzame 
energie is duidelijk ingezet. Een positieve 
zaak waar we als gemeente enthousiast aan 
meewerken! 

Meer dan drie jaar geleden kwam N-VA-
schepen Veerle Nuyts  tot de vaststelling dat 
veel vrouwen ook meedenken over politieke 
kwesties en er een eigen mening over hebben, 
maar dit niet snel uiten in het publiek. Dit 
merkten wij, de vrouwen in het bestuur 
van onze lokale N-VA-afdeling in Stabroek, 
immers zelf.

Dat vrouwen ook geïnteresseerd, gefundeerd en 
betrokken over politiek kunnen praten, is een 
beter bewaard geheim. We ondervonden dat 
dames ook een duidelijke visie over de toekomst 
en de gang van zaken in onze gemeente hebben.

Vandaar dat het voor Veerle belangrijk was 
om ook voor vrouwen een forum te bieden 
om deze ideeën te kunnen bespreken. Samen 
met enkele gedreven bestuursleden was dit 
de start van een reeks gespreksavonden enkel 
van en voor vrouwen. Gemeenteraadsleden 
Veerle Kwick en Danielle Logiest en OCMW-
raadsleden Marleen Bocken en Kristel Pittoors 
vormden al snel een goed team om een 
succesvolle reeks van onze ‘Dames in de Villa’ 
te organiseren. Het concept is eenvoudig: een 
gespreksavond met een vrouwelijke gast die 
een aantal maatschappelijke thema’s aanhaalt. 

Zo ontvingen we reeds tal van parlementsleden, 
waaronder Valerie Van Peel, Manuela Van 
Werde, ook collega-schepenen zoals Clarisse De 
Rydt en Nabilla Ait Daoud. Maar ook mensen 
die niet politiek gebonden zijn, mochten we al 
verwelkomen, zoals twee van onze vrouwelijke 
wijkagenten.

U merkt het, voor elk wat wils dus! En dit 
allemaal in het unieke en gezellige kader van 
de Villa van Stabroeck op het Laageind te 
Stabroek.

Zo komt het ook dat we intussen aan onze 
10e editie zijn aanbeland, waarvan we terecht 
een feesteditie gaan maken. Wij nodigen 
jullie alvast uit op zondag, 28 februari in het 
Ravenhof. Onze gastspreekster is Elke Sleurs, 
staatssecretaris voor Armoedebestrijding, 
Gelijke Kansen, Personen met een beperking, 
Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. U 
kan dit ook allemaal volgen via onze eigen 
Facebookpagina. 

Bezoek zeker eens https://www.facebook.
com/damesindevilla of beter nog, we hopen de 
dames onder u graag te verwelkomen op een 
van onze ‘Dames in de Villa’!

Onze partij is grote voorstander 
van positieve communicatie 
tussen onze inwoners. Een heel 
belangrijk middel hiervoor 
is de oprichting van BIN’s of 
‘Buurt Informatie Netwerken’. 
Via dit gestroomlijnde kanaal 
kunnen inwoners, buren en 
medebewoners binnen een 
welomlijnde buurt, straat of 
cluster van straten elkaar op 
de hoogte brengen 
van allerhande zaken 
die rechtstreeks 
of onrechtstreeks 
aan veiligheid zijn 
gerelateerd. 

Merkt u iets vreemd 
op, zijn er vreemde 
gedragingen in uw straat 

bij dag en/of nacht? Via dit 
kanaal kan u meteen alle 
aangesloten medebewoners bij 
het BIN verwittigen. Ook de 
bevoegde diensten worden direct 
verwittigd. Dit bevordert het 
samenhorigheidsgevoel sterk. 

Het vierde BIN was het BIN 
Witven dat tevens 
de grootste van de 
gemeente is. Die 
ging van start op 14 
september. Het telde bij 
de start al 120 leden. De 
werking situeert zich in 
de ruime omgeving van 
de Witvenstraat, meer 

bepaald tussen Parijse 
Weg, Krekelberg, Hoge 

Weg en Witvenstraat. Het meest 
recente BIN is het BIN Elzen dat 
op woensdag 16 september van 
start ging. Het BIN Elzen heeft 
als werkingsgebied volgende 
straten: Oude Ertbrandstraat, 
Molensteeg, Frans-Hotagstraat, 
Galgenhoek, Galgenveld, 
Klein Galgenveld, Heuvels en 
Melsenlaan.

De eerder opgestarte en actieve 
BIN’s in onze gemeente zijn BIN 
Abtsdreef, BIN Kleine Molenweg 
en BIN Moretus.

Meer informatie en hoe ook 
bij u een BIN opstarten?  Kijk 
op de website van de gemeente 
www.stabroek.be of spreek uw 
wijkagent hierover aan.

Politiek met een vleugje vrouwelijke flair

Ondertussen al 5de Buurt Informatie Netwerk (BIN) in actie

Stabroek, klimaatneutrale gemeente 2020

Voor de nieuwsgierigen, hier nog enkele cijfers betref-
fende het aantal zonnepanelen:

Magazijn: 112
Moorlandzaal: 147
Molenhoek: 15
Sporthal Attenhoven: 280
Basisschool De Rekke: 256

Sporthal Attenhoven: de cijfers – de realiteit!
Bestaande situatie elektriciteitsverbruik (voor plaatsing zonnepanelen): 55 893kWh

Het project in cijfers: 
Investering      € 94172,88 (zonder BTW)
Jaarlijkse energiebesparing    € 9271
Jaarlijkse groenestroomcertificaten   € 3844
Geschatte CO2-besparing    324 ton op 20 jaar
       100 % van jaarverbruik elektriciteit
Totale jaarlijkse verwachte energieproductie  60170kWh

Dus: 100 % groene energie!!  

N-VA Stabroek spreekt u aan ?

Heeft u een mening omtrent het culturele leven in Stabroek, Hoevenen en Putte?
Heeft u een schitterend idee in verband met de buitenschoolse kinderopvang?
Heeft u een goede kijk op het plaatselijke onderwijslandschap?
Heeft u een goede visie op sport in ons dorp?
Heeft u interesse in het mobiliteitsvraagstuk in onze gemeente?
Heeft u een bepaalde expertise of verdiept u zich graag in een financieel vraagstuk?

Dan bent u ongetwijfeld de persoon 
om bij ons aan te sluiten. Voelt u zich 
aangesproken? Wenst u zich in onze 
afdeling te engageren? Spreek ons dan 
aan! Iedereen is welkom! 

Contactadres: An Vanalme, Heuvels 10 

te 2940 Stabroek, an.vanalme@n-va.be




