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Beste inwoners van Stabroek, Hoevenen en Putte,
Dankzij u hebben wij de afgelopen jaren mee het beleid mogen bepalen in onze gemeente. Elke dag opnieuw zetten we samen onze 
schouders onder het mooiste polderdorp van Vlaanderen en kiezen we voor concrete resultaten. De komende zes jaar willen we 
samen met u dat traject verderzetten.

Enthousiasme en engagement
Onze lokale afdeling is een sterke ploeg met veel vakkennis, maar ook veel enthousiasme en engagement voor onze gemeente.  
We zien de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober dan ook met vertrouwen tegemoet.

Nieuwe projecten in de steigers
We leggen momenteel de laatste hand aan een gloednieuw verkiezingsprogramma voor een betrokken en betrouwbaar beleid. Want 
samen besturen, dat is goed besturen! We gaan voluit voor een frisse, doelgerichte, vernieuwende aanpak. Want het werk is nog niet 
af. Veel nieuwe projecten staan in de steigers om het leven in Stabroek, Hoevenen en Putte nog aangenamer te maken.

Ervaring en aanstormend talent
We rekenen daarvoor op uw stem en u kan rekenen op een sterke groep van kandidaten en bestuursleden, een mix van ervaring en 
aanstormend talent. De voorbije jaren hebben we samen de (politieke) stormen getrotseerd en onze werking in Stabroek, Hoevenen 
en Putte verder uitgebreid. Onze ambitie is om nog meer mensen over de streep te trekken en samen aan het zeel te trekken van de 
kracht van verandering.

We zijn er als partij in geslaagd om onze leden en dorpsgenoten op frequente basis te informeren over het reilen en 
zeilen in onze gemeente. We koppelen inhoud aan warme menselijkheid, politieke ernst aan een kameraadschap-
pelijke joviale sfeer. Soms gedurfd, maar altijd haalbaar. In dit huis-aan-huisblad leest u er meer over. Aarzel niet 
om ons te contacteren of aan te spreken.

Namens onze voltallige N-VA-ploeg wens ik iedereen een aangenaam begin van de eerste zomerdagen met tijd om 
af en toe te genieten van het lengen van de dagen. 

Rik Frans, burgemeester

Onze babbelcaravan komt naar u toe. Vertel het ons!
Binnenkort komen we met onze babbelcaravan langs in uw buurt. Kom met ons een babbeltje doen. Wij zorgen voor een drankje.
Wat gaat er goed in uw buurt? Wat kan beter en waar loopt het al eens fout? We willen dat graag persoonlijk van u te weten komen. 
Daarom zetten we binnenkort bij u in de buurt onze babbelcaravan en spreken we u aan.

Samen met een aantal N-VA-mandatarissen en bestuursleden praten we dan over het verleden, heden en ons aanbod voor de toekomst.

  Dinsdag 29 mei van 18 tot 20 uur in de Berkenlaan - Hoevenen

  Dinsdag 5 juni van 18 tot 20 uur aan de Kapel - Heuvels

  Dinsdag 12 juni van 18 tot 20 uur aan het Ravenhof - Putte

  Dinsdag 19 juni van 18 tot 20 uur in de Dorpsstraat - Stabroek

  Donderdag 28 juni van 18 tot 20 uur in de Grimaldilaan - Stabroek

V.l.n.r.:  
Jan Van Baarle,  
Veerle Kwick,  
Kristel Pittoors,  
Gust Anthonissen, 
Michel Demartelaere, 
Marleen Bocken en 
Serge Van Bosch.
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Een proper Stabroek start bij u
Op tv worden we ermee om de oren geslagen en de krant bericht er bijna dagelijks over: bergen afval, 
waar mens en dier het slachtoffer van worden. 

Zwerfvuil is geen probleem van individuen, het is een  
probleem van de hele samenleving. Bovendien kost het  
handenvol geld aan diezelfde samenleving. “Dankzij gemeen-
telijke en samenwerkingsinitiatieven zoals de ‘Mooimakers’, 
merk ik dat de sluikstorthoekjes in onze gemeente mondjes- 
maat verdwijnen en de straten er netter bij liggen”, zegt  
gemeenteraadslid Daniëlle Logiëst. 

Wanneer u voor uw eigen deur keert of uw voortuin ver-
fraait, maak dan een praatje met uw buurman. Luister naar 
elkaar en ontdek wat er leeft in uw gemeente. Neem samen de 
verantwoordelijkheid op voor de netste straat van Stabroek.

Enkele van onze ‘Mooimakers’. V.l.n.r.: Michel Demartelaere, 
Marleen Bocken, Serge Van Bosch, Veerle Kwick, Daniëlle 
Logiest en Gust Anthonissen.

Schoem, een uniek project 
in Hoevenen
Het stratentracé voor de nieuwe verkaveling ‘Schoem’ is goed- 
gekeurd. Tegen 2021 zullen er Urban Villa's, eengezinswoningen, 
sociale woningbouw, seniorenflats en een gebouw voor gemeen-
schapsvoorziening verrijzen. “Dit gemeentebestuur zet zijn 
schouders onder de grootste verkaveling in decennia. We mikken 
op een gevarieerde doelgroep en zorgen met dit project bovendien 
voor de eerste seniorenflats in Hoevenen”, aldus burgemeester 
Rik Frans.

Het grootste project wordt gebouwd op een unieke locatie achter het 
OCMW-gebouw en naast wijk De Rekke. “Een project van deze om-
vang heeft een weldoordacht stratentracé. Het uitgangstracé sluiten 
we aan op basisschool de Rekke. Op die manier verhogen we ook de 
verkeersveiligheid in de buurt van de drukke Kerkstraat. Naast alle 
voorzieningen zal er ook voldoende groen worden voorzien en een 
park”, vervolgt Rik Frans.

Nieuwe stek voor sociaal en cultureel leven in Hoevenen
Het gelijkvloerse gedeelte van het gebouw waar de seniorenflats boven 
gebouwd worden, zal gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzie-
ningen zoals een seniorenlokaal, de bibliotheek, vergaderlokalen en 
een grote keuken. “Het sociale en culturele leven in Hoevenen krijgt 
met dit project een nieuwe vaste stek. Dankzij goede samenwerkin-
gen en het harde werk van de afgelopen jaren heeft ons polderdorp er 
binnenkort een mooie landmark bij”, besluit de burgemeester.  

We blijven investeren  
in sportinfrastructuur

Achteraan op de Blok-
wegvelden in Hoevenen 
ligt een gloednieuw 
beachvolleybalterrein. 
Binnenkort wordt er een 
hekwerk rondom ge-
plaatst en zal een blok-
hut verrijzen waarin de 
club zijn materiaal kan 
opbergen.

Ook de Finse piste is al 
een hele poos afgewerkt. 
Rondom de Blokwegvel-
den is het nu ideaal om 
te lopen. Moet u zeker en 
vast eens proberen!

  Hebt u problemen met de betaling van uw grijze bak, 
afvalophaling …? Meld u aan bij het OCMW of het Sociaal 
Huis. Zij helpen u graag om samen met u een oplossing te 
vinden.
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Subsidiereglement voor security en EHBO voor jeugdfuiven
Op de gemeenteraad van maart werd een nieuw subsidiereglement voor onze jeugdverenigingen unaniem goedgekeurd. Dankzij 
dit reglement kunnen onze jeugdverenigingen een deel van de kosten voor EHBO en security terugbetaald krijgen. Hierdoor 
houden ze meer van hun winst over, die vaak bedoeld is om de kosten van het jaarlijkse kamp te drukken.

Samen met de jeugdraad en jeugdschepen Veerle Nuyts werd een reglement uitgewerkt waarbij elke erkende Stabroekse jeugdvereniging 
die zetelt in de jeugdraad, aanspraak kan maken op een gedeeltelijke terugbetaling van kosten voor EHBO en security.

Hierdoor houden onze jeugdverenigingen niet alleen meer winst over, maar wordt ook de drempel om zelf een initiatief op te starten 
voor onze fuivende jeugd verlaagd. Dat geeft een groter resultaat voor de vele vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor hun 
jeugdvereniging en alle jongeren in onze gemeente. 

De N-VA wil op deze manier het organiseren van jeugdfuiven stimuleren om zo onze jeugd veilig te laten feesten in eigen gemeente.

Nieuw sportcentrum
Het sportcentrum Vossenveld aan het Hoogeind is verouderd. Zeker op het vlak van energie-efficiëntie 
voldoet het niet langer aan de huidige normen. We hadden al langer plannen om dit sportcentrum aan 
te pakken en dit jaar steken we een tandje bij. Het project kwam in een stroomversnelling terecht, met 
een prachtig resultaat.

Op basis van een goed overleg met het Stabroeks gemeentebestuur en 
de beide sportclubs, softbalclub Chicaboo en KSK Nieuw Stabroek, 
werd er een architectenwedstrijd uitgeschreven. Drie kandidaten 
dienden een ontwerp in. Na een uitgebreide selectieprocedure kozen 
we voor het meest innovatieve en creatieve concept.

Warmteverlies
Volgend jaar in september zal het nieuwe gebouw gebruiksklaar zijn. 
Het nieuwe sportcentrum is cirkelvormig, om zo weinig mogelijk energie te verliezen. Bovendien ligt het anderhalve  
meter verzonken in de grond en wordt het omgeven door een aarden wal. Op die manier is ook het warmteverlies beperkt.

Spelerstunnel
Er is niet alleen aan de sporters gedacht, maar ook aan de beleveniservaring van de toeschouwers en de supporters. Met een 
prachtig panoramisch zicht doorheen het isolerend glas kijkt de nieuwe kantine uit over de velden van de Chicaboos en KSK 
Nieuw Stabroek. Onder het kantinegedeelte bevinden zich de kleedkamers, douches en de technische ruimtes. Wanneer de 
spelers uit de kleedkamers komen, begeven ze zich voortaan via een heuse spelerstunnel op het veld. Onze jongste voetballers 
zullen dit geweldig vinden.

Met deze investeringen in onze lokale sportclubs willen we onze jeugd en ons verenigingsleven verder stimuleren en verankeren. 

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

Rik Frans, burgemeester
henri.frans@n-va.be 
Thomas Meylaerts, voorzitter
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.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


