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V.U.: RUDY THIEBAUT, FLIETERKOUTER 29, 1570 TOLLEMBEEK

Klaar voor het politieke najaar!

Met het project ‘N-VA komt naar u toe’ willen wij u bovendien persoonlijk bereiken en naar u luisteren. Uw mening en inspraak 
beschouwen wij als heel belangrijk. Daarover meer in dit blad en op onze website.

Het doet mij bijzonder veel genoegen dat onze partij ondanks de asielcrisis en het weinig aangename, maar noodzakelijk besparings-
beleid, zeer goed stand houdt in de verschillende mediapeilingen.

“We werken verder aan de toekomst, voor de 
gemeente, voor Vlaanderen, voor iedereen.”

N-VA-voorzitter Rudy Thiebaut

De vakantie is jammer genoeg al gedaan. We hopen dat de zomer van 2016 voor iedereen een mooie en  
vruchtbare vakantieperiode was. September is de start van een nieuw politiek jaar. Ook het bestuur van  
N-VA Galmaarden bereidt zich voor en werkt vol energie aan uw welzijn. In het begin van de bestuursperiode 
besloot N-VA Galmaarden dat iets realiseren, invloed hebben en wegen op het beleid veel belangrijker zijn  
dan pure afbraakpolitiek.

Daarom blijft de N-VA zich inzetten voor de Galmaardse gemeenschap. 

N-VA Galmaarden komt naar u toe!
Het bestuur van N-VA Galmaarden heeft de ambitie om nauw contact te houden met u. In de maanden september en 
oktober 2016 mogen jullie bezoek verwachten van onze bestuursleden en mandatarissen. We komen graag luisteren 
naar al jullie vragen, bekommernissen of goeie ideeën. Wij willen zorgen voor een nauwere band tussen politiek en 
bevolking. Kom zeker langs op één van de onderstaande data! Uw mening telt! Tot binnenkort.

Galmaarden  Baljuwhuis – zondag 18 september 2016
Vollezele   De Notelaar – zondag 2 oktober 2016
Tollembeek   Parochiezaal – zondag 16 oktober 2016

Bedankt aan iedereen 

om op 11 en 12 juni 

van het vierde  

eetfestijn een  

succes te maken!
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Het is niet de eerste keer -en wellicht zal het ook niet de laatste keer zijn- dat een voorstel van de N-VA op de 
gemeenteraad eerst unaniem wordt weggestemd om later door het bestuur overgenomen te worden en zelfs 
goedgekeurd te worden.

N-VA Galmaarden deed mee aan de N-VA-actie ‘Zie de zomer door een gele bril’ waarbij de N-VA het  
11 juligevoel de hele zomer lang wil vasthouden. 

Onze afdeling deed gretig mee aan de wedstrijd die hieraan verbonden werd en bestelde honderden brillen om verschillende plaatsen 
in Galmaarden de weide, het plein, het zand …. geel te kleuren! Of we in dit opzet geslaagd zijn, zullen we vernemen op de N-VA- 
familiedag op 11 september in Plopsaland. Hieronder alvast enkele sfeerbeelden van onze actie!

N-VA Galmaarden verheugd met subsidies voor fietspaden
Minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 68 313 euro aan  
subsidies uit voor de aanleg van fietspaden langs de Winter-
keer en de Stationsstraat in Galmaarden. N-VA Galmaarden 
drong al lang aan op de aanleg van fietspaden in Galmaar-
den.”Deze aanzienlijke financiële ruggensteun is dan ook 
fantastisch, want in Galmaarden is het levensgevaarlijk om je 
met de fiets te verplaatsen”, zegt An Werst, zelf een overtuigd 
fietster, tevreden. 

Nu hopen we dat de fietspaden snel gerealiseerd worden, zodat 
mensen veilig naar station, school en winkels kunnen fietsen.

Toch is er ook een mentaliteitswijziging nodig om meer men-
sen aan het fietsen te krijgen voor woon-werkverkeer. An vroeg 
dan ook waarom de gemeente niet intekent op acties zoals ‘met 
belgerinkel naar de winkel’. De meerderheid zegt dat dit geen zin 
heeft, wegens te weinig effect. “Wanneer we niets ondernemen, 
dan verandert er natuurlijk niets”, besluit An Werst.

De N-VA is voor de meerderheid een welgekomen inspiratiebron
Oppositie in Galmaarden loont

N-VA Galmaarden zag de zomer door een gele bril!

 Een aantal voorbeelden:

 Herbestemming kerk
In het voorjaar van 2016 vroeg de N-VA op de gemeenteraad  
dat Galmaarden zich zou inschrijven voor het project 
‘herbestemming kerken’. Zoals gebruikelijk zag de voltallige 
meerderheid dit niet zitten. Waarschijnlijk omdat dit voorstel 
van de oppositie kwam. Een aantal weken later, zag het bestuur 
plots toch wel iets in dit (eerder unaniem afgeketst) voorstel.

RESULTAAT: 
Galmaarden ontvangt nu een onderzoekspremie van 19 360 euro. 

  Ondertekening en erkenning van Het Vlaams Manifest
Ook dit bracht de N-VA ter sprake op de gemeenteraad. En ook dit 
voorstel keurde de meerderheid unaniem af. Ondertussen blijkt 
dat het bestuur dan toch taallessen en Nederlandstalige taalme-
ters en –peters heeft aangevraagd. We kunnen zo nog een aantal 
voorbeelden geven waar eerst boegeroep op komt, gevolgd door 
een hoerastemming.

De N-VA is graag -ook voor de meerderheid- een inspiratiebron: 
liever bruggenbouwer dan pottenbreker, dát is de positieve inbreng 
van N-VA Galmaarden!

Bestuurslid in de kijker: 
Etienne Mignon

Waarom is de N-VA jouw partij?
Ik vind me terug in de standpunten 
van de N-VA. Enerzijds koppelen ze het 
Vlaming zijn aan werklust, aan onze 
Westerse waarden, aan gezond ver-
stand en anderzijds handelen ze als een 
goede huisvader. Los daarvan vind ik 
ook dat iedereen zijn eigenheid binnen 
de partij kan bewaren zonder rekening 
te houden met rang en stand.

Wat wil je samen met het 
N-VA-bestuur bereiken?

Ik wil constructief meewerken aan de 
toekomst van onze gemeente. Iedereen 
weet dat ik een hart voor Galmaar-
den heb. Ik wil een positieve bijdrage 
leveren aan cultuur en sport. Hoe meer 
mensen en jongeren zich in allerlei 
sportclubs binnen de gemeente kunnen 
ontplooien, hoe beter. Dit zowel op 
recreatief als competitief vlak. Het 
cultuuraanbod heeft eveneens een 
serieuze duw in de rug nodig. Jammer 
genoeg bleef onze mooie gemeente de 

laatste 35 jaar stil-
staan en hinken 
we enorm achter 
als we vergelijken 
met naburige 
gemeenten. 

Wat doe je in 
het dagelijks 
leven?

De meeste men-
sen kennen mij als Tjenne de kwaffeur. 
Al meer dan veertig jaar knip ik man-
nen, vrouwen en kinderen. Zo weet 
ik ook wat er bij de mensen echt leeft. 
Wat hun bekommernissen zijn, wat ze 
willen in het leven en wat hun stoort op 
politiek vlak. Verder ben ik een fervent 
fietser en groot muziekliefhebber. 

Waarom is de N-VA nodig in  
Galmaarden? 

Ik hoop op een rooskleurige toekomst 
voor mezelf, mijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen. Maar we mogen niet 
blind zijn voor de dagelijkse realiteit. 
Vlaanderen moet terug een mooie 
plaats worden waar iedereen welkom 
is. Constructieve oppositie in onze 
gemeente is daarom broodnodig. De 
N-VA blijft ijveren voor een volwaar-
dige integratie in onze dorpsgemeen-
schap voor iedereen die daarvoor 
openstaat.

We doen voort op de ingeslagen positieve weg.
U zal verder van ons blijven horen!

We laten niet los.
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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

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 toegansgrecht 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:     /     /


