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Voorwoord
Beste inwoners
Met enkele maanden op de teller
na de laatste bestuursverkiezingen
komt onze nieuwe ploeg stilaan op
kruissnelheid. We zijn reeds aan
ons tweede huis-aan-huisblad toe,
onze website steekt in een volledig
nieuw kleedje en er staan nog tal
van activiteiten gepland dit jaar.
Ook op politiek vlak zitten we niet
stil. Eindelijk is men terug gestart
met werken op de Picolo site,
komen we met onze fiets al een
heleboel obstakels minder tegen op
onze trage wegen en zijn we bijna
door de grote wegenwerken.
Verder leest u in dit huis-aan-huisblad een stand van zaken omtrent
de NX, het milieuvriendelijke
wagenpark van onze gemeente en
welke projecten er nog in de pijplijn
zitten.
Veel leesplezier
Thomas Meylaerts
Afdelingsvoorzitter

Een deel van het N-VA-afdelingsbestuur Stabroek-Hoevenen-Putte.
V.l.n.r. zittend : Rik Frans, Daniëlle Logiest, An Vanalme, Veerle Kwick, Veerle
Nuyts, Kristel Pittoors, Marleen Bocken, Etienne Vanalme
V.l.n.r. staand : Ludo Reyntjens, David Van Ravenstijn, Jos Kauwenberghs, Jan Van
Baarle, Thomas Meylaerts, Gust Antonissen, Serge Van Bosch, Andy Perruwé, Jos
De Raes, Michel Demartelaere
Ontbreken op de foto: Jacques De Swaene, Kurt Crauwels, Chris Van Haute, Els
Verbist, Debby Jacobs, Peter Van Horebeek

N-VA Stabroek kiest nieuw
afdelingsbestuur
De Stabroekse leden van de N-VA gaven
Thomas Meylaerts unaniem het vertrouwen om te starten aan een tweede termijn
als afdelingsvoorzitter. Hij kan hierbij
rekenen op de steun van ondervoorzitter
Peter Van Horebeek. Het nieuwe 24-koppige afdelingsbestuur van N-VA Stabroek
kan zich stilaan beginnen voorbereiden op
de eerstvolgende lokale verkiezingen van
2018.
De leden van onze afdeling konden hun
nieuwe bestuur aanduiden. Ze kozen voor
een divers samengestelde ploeg met verte-

genwoordigers uit alle leeftijdscategorieën
en ze komen uit de verschillende deelgemeenten. Opvallend is dat alle uittredende
bestuursleden vlot herkozen werden en ze
mochten ook enkele nieuwe gezichten in
hun midden verwelkomen.
Afdelingsvoorzitter Thomas kijkt vol vertrouwen vooruit: “ Met deze sterke ploeg is
onze N-VA afdeling klaar om de volgende
drie jaar de stuwende kracht van verandering in Stabroek, Hoevenen en Putte te
blijven.”
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Overlijden Nancy Van den Bergh

Helaas kregen we dit jaar ook al zeer droevig nieuws te
verwerken. Op 21 april verloren we een belangrijk lid van onze
ploeg, OCMW-raadslid Nancy Van den Bergh. Nancy was een
fantastische kracht en zorgde steeds voor een vrolijke noot

binnen onze bestuursploeg. Ze zal enorm hard gemist worden,
zowel door onze ploeg, als uiteraard door vrienden en familie.
Nancy was tevens de zus van schepen An Vanalme en dochter
van bestuurslid Etienne Vanalme.

We werken verder voor u
Na goedkeuring van de
nodige plannen kunnen we
aan de Blokwegvelden een
nieuwe turnzaal bouwen. Ook
investeren we nu al in een nieuw
kunstgrasveld voor FC Patro
Hoevenen. De velden worden
meteen ook voorzien van de
nodige drainage en LEDverlichting.
Ook SK Nieuw Stabroek wordt onder
handen genomen. Zij krijgen een nieuwe
kantine en kleedkamers.
Onze gemeenteschool kent een
grote groei. Om het bijkomende
leerlingenaantal te kunnen huisvesten
moeten we overgaan tot de bouw van
extra lokalen. Tijdelijk plaatsen we al
noodklassen.
Het kerkje Attenhoven in Hoevenen
wordt verder gerenoveerd. Een keuken
en sanitaire voorzieningen staan op het
realisatieprogramma.
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resultaat mag er zijn! Wij willen bij deze
de omwonenden en de buurtbewoners
hartelijk danken om de werken en de
omleidingen te trotseren. Binnenkort
wordt alles weer opengesteld. Als kers
op de taart zal een mooi beeld van lokale
beeldhouwer Guy Janssen het rondpunt
sieren.
In Stabroek wordt de Lepelstraat volledig
vernieuwd en nog dit najaar krijgt de
Veldstraat een grondige opknapbeurt. De
zwaarste wegenwerken in de Stabroekse
geschiedenis zijn ondertussen al een feit.
Het Hoogeind mag gezien worden!
De wegenwerken aan de Krekelberg
zijn binnenkort ook afgewerkt. Het
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750 000 euro voor vlottere en veiligere mobiliteit in Stabroek
“Niet ondanks, maar dankzij
de besparingen van de Vlaamse
Regering kan minister van
Mobiliteit Ben Weyts nu de
nodige middelen uittrekken
om flink te investeren in
onze mobiliteit”, reageert
schepen van Mobiliteit An
Vanalme enthousiast op het
meerjarenplan van het Vlaams
Agentschap Wegen en Verkeer.
Er wordt immers 750.000 euro
geïnvesteerd om het verkeer in
Stabroek vlotter en veiliger te
maken.

De N-VA is altijd pleitbezorger geweest
voor een gerichte aanpak van cruciale
mobiliteitsvraagstukken, zoals de NX.
Vlot en veilig verkeer zijn immers cruciaal
voor de leefbaarheid en de economische
ontwikkeling van onze regio.

de rekeningen op orde gezet”, aldus
schepen An Vanalme. “Zo is er nu de
nodige ruimte om in de komende jaren
sterk en slim te investeren in onze wegen.
Daar kan ook Stabroek de vruchten van
plukken”.

Onze N-VA-afdeling heeft dit belangrijk
lokaal dossier dan ook aangekaart bij
Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Ben Weyts.

Het meerjarenplan van het Vlaamse
Agentschap Wegen en Verkeer, een dienst
van minister Weyts, leest als een lange lijst
van belangrijke investeringen. Ook voor
Stabroek zit er iets moois in de pijplijn: de
NX. “Deze investering maakt het verkeer
in onze gemeente vlotter en veiliger”, stelt
An Vanalme vast. “Vandaag investeren we
om morgen mobieler te zijn: zo zien wij
het graag”.

Onder impuls van minister Weyts trekt
de Vlaamse Regering het budget voor
wegeninfrastructuur vanaf 2017 met
een derde naar omhoog. “De Vlaamse
Regering heeft met gerichte besparingen

Aankoop aardgaswagen kadert in streven naar
klimaatneutraal Stabroek
We streven ernaar om in 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn.
Met het ondertekenen van de burgemeestersconvenant hebben we
beloofd tegen dan onze CO2-uitstoot te verminderen met maar liefst
20 procent.
De aankoop van een aardgaswagen kadert in dat geheel. De nieuwe bestelwagen voor de
groendienst kan met een volle tank zo’n 250 kilometer rijden. Binnenkort plaatsen we
een eigen CNG-vulstation (Compressed Natural Gas) aan het gemeentemagazijn.
Vijf gemeentegebouwen zijn ondertussen al voorzien van zonnepanelen en er werden
twee elektrische wagens aangekocht. De komende jaren investeren we verder in het
vergroenen van onze gemeente.

Interesse in wat er leeft in uw gemeente?
Dan bent u de persoon die we zoeken! Wil u zich actief of minder actief engageren? Geef ons een seintje!
 Verdiep u mee in het culturele leven van je 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
•
...
NEEM EENS EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: http://stabroek.n-va.be/
Contacten:
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/jaar.

www.n-va.be/stabroek

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
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gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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