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Beste inwoner, beste kiezer

Op 14 oktober bracht u als kiezer uw stem uit voor Destelbergen en Heusden. De N-VA 
leed een licht verlies, waardoor we van enkele mandatarissen afscheid moesten nemen. 
Bedankt Dora Van Lyssebettens, Marc Boxstaele en Sofie Daninck voor jullie inzet de 
voorbije zes jaar.

Maar er was ook plaats voor vreugde. Voor Wim Raman, die het hoogste aantal 
voorkeurstemmen kreeg, en voor Renaat De Sutter en Eva Rombaut, die een mooie 
persoonlijke score behaalden. Zij worden jullie nieuwe N-VA-schepenen. In dit blad 
maakt u kennis met hen.

Onze gemeenteraadsfractie wordt verder aangevuld met Emmanuel Anciaux, Hildegard 
Van Rompu en mezelf. Raymond Roels zetelt in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. Vanaf 1 januari gingen we met onze ploeg aan de slag met de bedoeling om ons 
verkiezingsprogramma zo volledig mogelijk uit te voeren.

Dat doen we voor de eerste keer vanuit de meerderheid. Op 14 oktober kwam een logische 
coalitie tot stand tussen de twee grootste partijen. Het gevoel zit goed. Met wederzijds 
vertrouwen zullen we samen de beloofde verandering gestalte geven. We werken 
momenteel een doordacht bestuursakkoord uit. Daarmee zullen we, zoals beloofd in 
ons verkiezingsprogramma, naar de inwoners stappen. In drie sessies – Destelbergen, 
Heusden en het Eenbeekeinde – zullen we het akkoord uit de doeken doen. Details 
volgen binnenkort via onze website.

Tot slot nodig ik u ook graag uit op het N-VA-nieuwjaarsontbijt. Kom kennismaken 
met onze bestuursleden, verkozenen en schepenen. Vlaams minister Ben Weyts is ook 
van de partij. Meer info vindt u op pagina drie.

Koen Van Hende
Voorzitter

Allereerst wenst N-VA Destelbergen-Heusden u een gelukkig en gezond nieuw jaar toe. 2019 wordt voor ons alvast een bijzonder 
en historisch jaar. Want voor de eerste keer in haar bestaan maakt onze N-VA-afdeling deel uit van de meerderheid.

N-VA Destelbergen wenst u 
een gezond en gelukkig 2019.
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Een succesvol eetfestijn
Zaterdag 29 september. Een barstensvolle zaal Berghine. Leden, sympathisanten, bestuursleden en kandidaten genoten van heerlijke 
mossels, een halve kip of een rijkelijke visschotel. De bediening was vlot, de sfeer optimistisch. 

De aanwezigen op dit gezellig samenzijn waren getuige van een enthousiaste lijstvoorstelling. Met dank aan Anneleen Van Bossuyt, 
die haar vorige afdeling graag nog eens een bezoekje bracht. Ook Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy, Caroline Croo en Rik Van 
Leemputten tekenden present. Alle drie stonden ze op de provinciale lijst. 

Dat de sfeer er in onze afdeling wel in zit, bleek eens te meer. Een gesmaakte editie.

Ook N-VA Destelbergen-Heusden heeft een warm hart

In het kader van de Warmste Week steunde onze afdeling niet enkel het lokale evenement SportYves, 
maar ook Fiola vzw. Die vzw biedt in de regio Oost-Vlaanderen ambulante ondersteuning aan baby’s, 
kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking.
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Uw N-VA-schepenen

Wim Raman
Wim is als eerste schepen bevoegd 
voor lokale economie (inclusief 
land- en tuinbouw), feestelijkheden 
en toerisme, patrimonium en facility 
services, informatica, kerkfabrieken en 
senioren.

Wim is manager in de verzekerings-
sector en al achttien jaar fractie- 
voorzitter in de gemeenteraad en lid 
van de politieraad. 

Eva Rombaut
Eva wordt voorzitter van het bijzonder 
comité sociale dienst en krijgt ook de 
bevoegdheden sociale zaken, welzijn,  
volksgezondheid, voormalige OCMW- 
materie, de Zorgband en jeugd.

De voorbije zes jaar legde ze het  
schepencollege het vuur aan de schenen 
met financiële vragen. Zij is ook  
medezaakvoerder bij een Heusdens 
schrijnwerkersbedrijf.

Renaat De Sutter
Schepen Renaat De Sutter staat in voor ruimte-
lijke ordening en woonbeleid, sociale huis-
vesting, beleidsvisies, opvolging, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP’s), openbare werken 
en ceremonies. 

Die bevoegdheden sluiten nauw aan bij zijn job 
als technisch directeur van een bouwonder-
neming en gastprofessor bij UGent. Voorheen 
was Renaat al twaalf jaar gemeenteraadslid en 
lid van de raad van bestuur van Ivago.

Met veel trots stellen we u onze drie gedreven schepenen voor in het nieuwe gemeentebestuur:  
Wim Raman, Renaat De Sutter en Eva Rombaut.

Hef samen met ons het glas op 2019
Zondag 27 januari - zaal Berghine
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij u van harte uit op onze nieuwjaarsdrink. Net als vorig jaar starten 
we met een verzorgd ontbijt, gevolgd door een receptie. 

Bij een hapje en een drankje stellen we u onze drie schepenen voor. Vlaams minister van Openbare 
Werken, Mobiliteit, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts is onze gastspreker.

Om 9.30 uur starten we met het ontbijt. Daarvoor betaalt u als volwassene 12 euro (inclusief cava). Voor 
kinderen tussen 6 en 12 jaar bedraagt de prijs 6 euro. Om 11 uur begint de receptie.

Inschrijven kan met een mailtje naar destelbergen@n-va.be of via het invulformulier  
op www.n-va.be/destelbergen

GASTSPREKER Ben Weyts



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


