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DESTELBERGEN-HEUSDEN
N-VA Destelbergen-Heusden: al drie jaar voor u in de weer
Intussen naderen we de eerste
helft van deze legislatuur. De
lokale verkiezingen van 2012, nu
precies drie jaar geleden,
een enorm succes voor N-VA
Destelbergen-Heusden. Met
26,8 procent van de stemmen
stegen we van twee naar acht
raadsleden en mochten we vier in
plaats van één raadslid afvaardigen naar het OCMW.
Onlogisch dat we toch naar de oppositiebanken verwezen werden.
Het aantal reacties dat we hierop
mochten ontvangen was enorm.
Vandaag worden we er nog over
aangesproken. Net zoals over de
substantiële verhoging van de

belastingen die de meerderheidspartijen doorvoerden, ondanks
hun dure beloften tijdens de verkiezingscampagne.
Met enige trots durf ik te stellen
dat onze fracties in de gemeenteraad en OCMW niet alleen in
kwantiteit maar zeker ook in
kwaliteit zijn gegroeid. Belangrijke dossiers zoals de Kollebloem,
kazerne Burgstraat, het Huis van
het Kind, sportterreinen Bergenmeersen,….. worden intenser
behandeld en beter opgevolgd.
We wijzen niet alleen op verkeerde beleidskeuzes of slecht aangepakte dossiers maar bieden ook
alternatieve oplossingen aan.

Achter een sterke politieke vertegenwoordiging staat een sterk
bestuur. Onder de hoede van
voorzitter Koen Van Hende breidt
ons N-VA-bestuur gestaag uit.
Ons ledenaantal blijft stijgen en na
de schitterende verkiezingsuitslag
van mei 2014 is onze afdeling met
Anneleen Van Bossuyt en Jan
Becaus respectievelijk een
Europees parlementslid en senator
rijker. Beiden nemen actief deel
aan onze lokale werking.
We zijn dus goed gewapend voor
de toekomst en zetten we ons verder in voor uw welzijn. Aarzel niet
ons hierop aan te spreken!!

V.U.: David De Baere, Doolaegepark 25, 9070 Destelbergen

Naast de mandatarissen die wij u graag nog even voorstellen in dit
blad, staan er nog bestuursleden klaar om zich in te zetten voor u
en de partij in onze gemeente. Brieven ronddragen, activiteiten organiseren, nota’s bespreken enzovoort. Ze draaien er hun handen
niet voor om.
Jens Antjon, Marc Boxstaele, Stijn Brouns, Tess Carlier, Bruno
Casteur, Jo Claus, René Clompen, Koenraad De Boever, Roland Kerckaert, Dirk Robert, Steven Roels, Yvan Van Damme,
Pieter Van Damme (secretaris), Koen Van Hende (voorzitter),
Andy Van Steenkiste (ledenverantwoordelijke).
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- Deze mensen werken voor u in de gemeenteraad -

- Deze mensen vertegenwoordigen u in de OCMW-raad -

Emmanuel Anciaux
Het spreekt voor zich dat je als
politicus voor alles en iedereen
aandacht en een luisterend oor
moet hebben maar mijn interesse
gaat vooral uit naar het verenigingsleven, mobiliteit en verkeer.

David De Baere
Ik zetel in de beheerraad van
de bibliotheek en cultuurgebouwen. Ik ijver voor dierenwelzijn en gelijke behandeling van
de verschillende onderwijsnetten in
onze gemeente. Verder controleer
ik of het gemeentebestuur werkt
volgens de wettelijke bepalingen
en ben ik verantwoordelijk voor de
communicatie van de partij.

Renaat De Sutter
Ik ben gemeenteraadslid sinds
2006. Ik leg het college het vuur
aan de schenen in de meer
technische dossiers: openbare
werken, milieu, IVAGO, ruimtelijke
ordening.

Gaby Kerckaert- Geldolf
Ik ben een bezige dame van 75
jaar. Als senior, actief in verschillende verenigingen, houdt het me
bezig wat er voor onze senioren in
onze gemeente gedaan wordt.

Sofie Daninck
Beroepshalve ben ik actief in de
gezondheidssector. Hierdoor liggen
de sociale doelstellingen van de
gemeente me na aan het hart. Als
kersvers OCMW-mandataris trek ik
deze lijn door, o.m. met het extra
opvolgen van het WZC (woonzorgcentrum).

Raymond Roels
Ik ben OCMW-raadslid en lid van
het Vast Bureau. Als medewerker
van het college van het OCMW,
ijver ik voor constructieve samenwerking in het teken van het
welzijn voor onze burgers. Voor
zaken betreffende het OCMW kan
u me altijd consulteren.

Hildegard Van Rompu
Ik ben OCMW-raadslid en begeleider in de kinderopvang.
Ik hou van actief probleemoplossend denken, tijd willen maken
voor het sociale aspect van een
kind met zijn gezin, jeugd-en
ouderenzorg, collegialiteit en
sociale steun geven.

Piet Velghe
U mag mij gerust de nestor van de
OCMW-raad noemen. Gedurende
de jaren heb ik een gedegen
ervaring opgebouwd over het
reilen en zeilen van het OCMW in
onze gemeente. Een boeiende reis!

 0475 82 56 49
 emmanuel.anciaux@n-va.be

 0473 98 35 98
 david.debaere@n-va.be

 0485 55 60 76
 renaat.desutter@n-va.be

 0485 02 03 93
 gaby.geldolf@n-va.be

 0486 91 94 29
 sofie.daninck@n-va.be

 0475 40 67 16
 raymond.roels@n-va.be

 0486 07 43 88
 hildegard.vanrompu@n-va.be

 0476 63 42 25
 piet.velghe@n-va.be

Komt u ook naar ons eetfestijn?
De mandatarissen en bestuursleden van N-VA Destelbergen-Heusden
nodigen op vrijdag 16 oktober alle inwoners van de gemeente en sympathisanten uit op hun jaarlijks eetfestijn.
Wim Raman
Als fractieleider sta ik in voor de
goede werking en coördinatie van
de fractie en ondersteun ik onze
mandatarissen bij de voorbereiding
van hun tussenkomsten. Daarnaast
volg ik het algemeen beleid op,
zie ik toe op de begroting en waak
ik mee over de mobiliteit. Maar
ik wil vooral aanspreekbaar zijn,
mee zoeken naar oplossingen voor
de problemen die zich stellen en
vooral het N-VA-programma zo
veel als mogelijk realiseren.

Eva Rombaut
Als economist wens ik meer
inzicht in de besteding van het
belastinggeld door mijn vraag naar
een transparantere jaarrekening en
besparingsbeleid. Als mama heb
ik ook grote interesse in een goed
opvangbeleid tijdens de schooltijd
en in de vakantie.

 0477 72 86 43
 wim.raman@n-va.be

 0473 30 06 63
 eva.rombaut@n-va.be

Dora Van Lyssebettens
Als zelfstandige en inwoner van
het Eenbeekeinde hou ik graag de
vinger aan de pols in dat deel van
onze gemeente en wil ik weten
welke plannen er op til staan.
Verder houd ik me bezig met het
afvalbeleid.

 09 228 76 15
 dora.vanlyssebettens@n-va.be

Mia Vantomme
Als arts-neuroloog ben ik in de
gemeenteraad vooral actief op
vlak van de sociale thema’s zoals
preventieve gezondheidszorg,
kinderopvang en het Huis van
het Kind. Daarnaast zetel ik in de
commissies financiën, mobiliteit en
afvalbeleid.

 0477 40 76 34
 mia.vantomme@n-va.be

Er is een ruime keuze uit verschillende warme vleesgerechten:

Bourgondische kip; stoverij van varkenswangetjes; varkensgebraad Archiduc;
ossentong in madeirasaus; lamsbout in een honing-rozemarijn sausje; groentenbuffet (3 warme en 3 koude); gratin dauphinois en/of frietjes. Voor zij die geen
vlees lusten, voorzien wij een uitgebreide koude visschotel.
En dit voor een democratische prijs:
Vleesbuffet Volwassenen
Kinderen (t.e.m. 14 jaar)
Visschotel
Volwassenen
-Kinderen (t.e.m. 14 jaar)

: 20 €
: 10 €
: 17 €
: 10 €

Alles wordt keurig verzorgd door onze lokale handelaars. Inschrijven kan door
overschrijving op bankrekeningnummer BE 57 4494 5966 9135 van N-VA
Destelbergen met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen, samen met de
gewenste schotels.
Reserveren kan ook per mail of telefonisch bij onze voorzitter of bestuursleden.
Koen Van Hende 0478 22 00 94 - koen.vanhende@n-va.be
Raymond Roels 09 355 86 49 - raymond.roels@n-va.be

Wij verwachten u vanaf 19 uur in de zaal Berghine Dendermondesteenweg 439.
Het is een ideale gelegenheid om een babbeltje te slaan met uw lokale
mandatarissen. Wij voorzien ook een leuke kinderhoek, waar het jong geweld
zich kan amuseren.
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Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

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.
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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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