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Beste inwoners,

Zoals we 2016 sterk beëindigd hebben, 
gaan we er opnieuw een vol jaar tegenaan 
om onze kiezers, leden en de inwoners 
van Galmaarden te vertegenwoordigen en 
een stem te geven. 

Dialoog
In 2016 zijn we vooral de dialoog aange-
gaan met onze inwoners via onze actie 
‘N-VA Galmaarden komt naar u toe’. Het 
doet deugd dat er zoveel maatschappelijke 
inzet bestaat bij onze inwoners. Nu moe-
ten we samen verwerken wat u ons heeft 
aangereikt.

Geslaagde nieuwjaarsreceptie 
Onze nieuwjaarsreceptie op dinsdag 17 
januari 2017, met als gastspreker staatsse-
cretaris Theo Francken, was een schot in 
de roos. Het Baljuwhuis zat bomvol. Dat 
was nog maar eens een teken dat N-VA 
Galmaarden een partij is in volle groei 
waar duidelijk rekening mee moet gehou-
den worden.

Uitdragen van visie
In 2017 bestaat onze opdracht er voor-
namelijk in om op alle niveaus hard te 
werken en om onze visie op het lokale 
beleid verder uit te dragen. Op politiek 
vlak timmert onze partij verder aan de 
weg. Daarom ga ik, samen met het ganse 
afdelingsbestuur en de mandatarissen 
gedreven aan de slag. We willen zoveel 
mogelijk mensen overtuigen dat ons 
gedachtegoed écht de kracht van verande-
ring en de motor van vooruitgang is!

Als u de komende maanden naast de 
lentekriebels ook de politiek voelt kriebe-
len, laat dan maar gerust iets van u horen. 
Samen kunnen we ervoor gaan en van 
Galmaarden letterlijk en figuurlijk een 
bloeiende gemeente maken.

Met Vlaamse 
groeten.

Rudy Thiebaut 
Voorzitter 

In memoriam aan 
Georges Pleck

Georges, je bent 91 jaar geworden. 
Je was actief in de VU en was 
de allereerste N-VA’er in onze 
gemeente. Je stond mee aan de 
wieg van onze afdeling en was een 
vaste waarde op onze vergaderingen 
in de aanloop naar de verkiezingen 
van 2012. Nadien ben je ons steeds 
met woord en daad blijven steunen.

We gaan je missen, Georges! 
Het bestuur van N-VA Galmaarden

Noteer alvast in jullie agenda:

Zaterdag 10 juni en zondag 11 
juni 2017 

Meer info volgt.

N-VA eetfestijn Op een jaar vol Verandering!

Word nu lid van N-VA Galmaarden p. 2 Wanbeleid rond kerk Galmaarden? p. 3
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N-VA zegt ‘neen’ tegen meerjarenplan

“Meer besparen op eigen werking  
en afbouw van de leningslast.”
N-VA-gemeenteraadslid An Werst nam de nieuwe meerjarenplanning 
onder de loep die de meerderheid voorstelde. Ze kwam tot de conclusie 
dat het veel beter moet. 

“Het budgettair resultaat daalt met 2 351 
288 euro in 2019. De gemeente zal het 
jaar eindigen met 115 170 euro in kas. 
Dat is weinig marge, zeker als men weet 
dat er nog veel onzekerheid is betreffende 
de inkomsten uit de personenbelasting, 
opcentiemen en het gemeentefonds. Men 
weet ook niet exact hoeveel kosten de 
gemeente nog moet maken, bijvoorbeeld 
voor nutsvoorzieningen en andere,  
onvoorziene kosten.”

Toch plant de gemeente in 2017 voor 
588 000 euro bijkomende investeringen 
terwijl er nog 13 515 528 euro aan uit-
staande leningen staan! An Werst: “N-VA 
Galmaarden wil dat de gemeente haar 
boekhouding in orde brengt en de centen 
beheert als een goede huisvader. Dat wil 
zeggen: meer besparen op de eigen wer-
king, zodat men sneller de hoge leninglast 

kan afbouwen. Dan kan men op termijn 
voldoende marge inbouwen om bijvoor-
beeld de personenbelasting te verlagen. 
Het kan niet dat de inwoners mee moeten 
betalen voor een te hoge leninglast en een 
kostelijke gemeentelijke werking.”

Vermindering personeelsbestand
De gemeente werft ook nieuwe perso-
neelsleden aan. Uit officiële analyses (van 
Belfius) blijkt nochtans dat Galmaarden al 
in 2015 met 17,1 personeelsleden per 
1 000 inwoners ruim boven het gemiddel-
de zit van 9,1 werknemers per 1 000 dat 
geldt voor kleine agrarische gemeenten. 

N-VA-gemeenteraadslid Rudy Thiebaut: 
“N-VA Galmaarden pleit dan ook voor het 
afbouwen van het aantal personeelsleden 
door natuurlijke afvloeiing, zodat men 
de hoge personeelsuitgaven kan verlagen 

en we de kosten onder controle kunnen 
houden. Ik benadruk nogmaals dat dit niet 
gepaard hoeft te gaan met afdankingen, 
zoals de meerderheid het personeel wil 
doen geloven!”

Gemeenteraadsleden An Werst en Rudy 
Thiebaut

Kom er gezellig bij: word nu lid van N-VA Galmaarden
Lid worden van de N-VA betekent niet alleen dat je je aansluit bij de snelst groeiende politieke formatie van het land. Je krijgt er 
ook nog heel wat anders voor in de plaats.

 Je krijgt een gratis abonnement op het Nieuw-Vlaams Magazine, het ledenblad van de N-VA 
  Je ontvangt uitnodigingen voor alle N-VA-activiteiten, zowel lokaal als nationaal. N-VA Galmaarden nodigt haar leden graag uit op haar 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en andere thema-avonden met interessante sprekers 
 Je mag stemmen bij bestuursverkiezingen (lokaal en nationaal) 
 Je kan jouw stem laten gelden op congressen.

Grijp dus je kans om inspraak te hebben op lokale en nationale standpunten van de N-VA,  
want jouw stem telt mee in de snelst groeiende partij van Vlaanderen. Als lid van N-VA  
Galmaarden ben je stemkrachtig op lokaal én op nationaal niveau.

 Contacteer de afdelingsvoorzitter Rudy Thiebaut via rudy.thiebaut@n-va.be

  Word lid van de N-VA en help mee om Vlaanderen vorm te geven voor slechts 12,50 euro per jaar.

  Ben je jonger dan 30 dan kost het je 5 euro. Bijleden in hetzelfde gezin betalen 2,50 euro.
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Sinds de Sint-Pieterskerk van Galmaarden in 2008 afbrandde, stapelen de spelletjes en de fouten door de 
oude politieke cultuur zich op. 

Door het kat-en-muisspel dreigen de inwoners van Galmaarden 
de rekening te betalen en lijkt men de zwarte piet door te spelen 
naar het bisdom, de mensen van de kerkfabriek en de pastoor. De 
mensen van de kerkfabriek die zich belangeloos inzetten voor de 
christelijke gemeenschap in onze gemeente. De pastoor die net 
zoals iedere burger gewoon zijn job doet en zich inzet voor zijn 
organisatie.

Van bij de start heeft men de opdracht gegeven de kerk herop te 
bouwen als ruimte voor eredienst. Het gemeentebestuur, dat van 
bij de start betrokken partij was, heeft geen rekening gehouden 
met de conceptnota van minister-president Geert Bourgeois. Het 
Bisdom, bij monde van aartsbisschop Leonard, heeft vanaf het 
begin gezegd dat er geen kerk met cultusdienst moest komen, 
gezien het aantal kerkgangers. Toch hield men koppig vol en liet 
men een wedstrijd uitschrijven met een winnaar. Dit architecten-
bureau vraagt nu een verbrekingsvergoeding van bijna 160 000 
euro. Het is makkelijk met andermans geld strooien.

Geen inspraak
De burger is nooit betrokken geweest bij de herbestemming, 
hoewel de kerk toehoort aan de gemeenschap. Waarom hebben 
de inwoners van Galmaarden dan geen recht op inspraak?

Als oppositiepartij hebben we steeds gevraagd dat zowel de bur-
gers als wijzelf betrokken zouden worden. De werkgroep bestond 
enkel uit de CD&V-schepenen, de gemeentesecretaris en een 
gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar. Waar is de inbreng 
van de bevolking?

De N-VA hield hierover een enquête om mee het debat te voeren. 
Helaas is met onze vraag om debat nooit rekening gehouden.

Van het totaal gestorte bedrag van 5 327 602,22 euro door de 
verzekeringsmaatschappij aan de Kerkfabriek blijft slechts 
3 813 792,77 euro over. Dit bedrag werd overgemaakt aan de 
gemeente. Op de gemeenteraad van januari vroeg de N-VA dat 
enerzijds dit geld integraal gebruikt wordt voor de heropbouw en 
anderzijds dat de heropbouw niet meer mag kosten dan 
3 813 792,77 euro Groot was de verbazing dat de CD&V-fractie 
hier tegen stemde. Wat willen ze met dit geld anders doen?  
Andere putten vullen?

Heropbouw en herbestemming kerk.
De N-VA blijft bij haar standpunt van haar verkiezingscampagne. 
De kerk dient een andere bestemming te krijgen ten dienste van 
de bevolking. We denken aan het huisvesten van onze huidige 
bibliotheek, een ruimte voor culturele aangelegenheden, ruimte 
voor studenten tijdens de blokperiode, … De kerk behoort aan de 
gemeenschap, de gemeenschap zal opdraaien voor de kosten, dus 
heeft diezelfde gemeenschap recht op inspraak en informatie. De 
feiten en huidige stand van zaken geven ons gelijk.

Op onze website www.n-va.be/galmaarden hebben we de feiten, 
de verslagen, data en onze visie verzameld. 
We hopen dat u de tijd neemt om dit te 
lezen. Het is een hele boterham maar het 
belangt ook u aan. Tot slot wil niemand 
opdraaien voor de fouten en geklungel 
van anderen.

N-VA-fractieleider Jean-Paul Souffriau

Inwoners Galmaarden 
opnieuw slachtoffer 
wanbeleid rond kerk?



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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