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Beste Galmaardenaren,
De teerling is geworpen. De verkiezingsaffiches zijn al enige tijd verdwenen uit het straatbeeld en uw brievenbus kan einde-
lijk weer ademen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 stemden maar liefst 1 772 kiezers voor de N-VA. 
Daarmee gaf 28,8 procent van de stemgerechtigden ons hun vertrouwen. De N-VA stijgt van vijf naar zes gemeenteraadsleden 
en kan eveneens twee raadsleden voordragen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Die vooruitgang is het resultaat 
van keihard werken door alle kandidaten, leden en sympathisanten die met succes de N-VA-visie hebben uitgedragen.

Druk op de ketel houden
Hoewel we deel uitmaken van de oppositie, zullen we niet op onze lauweren  
rusten. Zowel het bestuur als onze mandatarissen gaan ervoor en zullen de  
komende zes jaar de druk op de ketel houden om meer schwung in het beleid te  
krijgen en een frisse wind door Galmaarden te laten waaien. We zullen het ook 
niet nalaten om zelf voorstellen te doen. 

1 772 keer bedankt
Ik wil een woordje van dank richten aan alle mensen die lid werden van onze 
partij: we blijven groeien. Ook een welgemeende dankuwel aan de leden die ons 
al jaren steunen en geregeld de handen uit de mouwen steken. Zonder u zou een 
dergelijke verkiezingsuitslag niet mogelijk geweest zijn. Tot slot bedanken we de  
1 772 kiezers die ons hun steun gaven.

Namens de ganse N-VA-ploeg wens ik u een fantastisch 2019 toe.

Jong N-VA Galmaarden zet zich in voor het goede doel
Tijdens de Winterhappening in Vollezele verkocht Jong N-VA ter gelegenheid van de Warmste Week handschoenen ten voordele van 
vzw Het Raster, een organisatie die zich inzet voor personen met autisme en hun families. 

Ben je 31 jaar of jonger en wil je ook 
lid worden van Jong N-VA? Mail dan 
naar meganne.debock@n-va.be

N-VA Galmaarden wenst u een 
gelukkig en gezond 2019!

Rudy Thiebaut
Voorzitter N-VA Galmaarden

“Ik ben bijzonder fier dat we maar liefst  
550 euro konden inzamelen”, aldus  
jongerenverantwoordelijke Meganne  
De Bock.
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“Met mijn ervaring van de voorbije 
zes jaar als gemeenteraadslid wil 
ik de komende legislatuur nauw en 
kritisch toezien op het gevoerde 
beleid. Ik wil een duidelijke inhoud-
elijke N-VA-inbreng in het nieuwe 
gemeentebestuur.

Net als mijn collega-gemeenteraads- 
leden wil ik constructief samen- 
werken met de meerderheid, met  
de bedoeling dat de inwoners van 
Galmaarden er beter van worden. 
Ons verkiezingsprogramma zal 
hierbij de rode draad zijn. Ik ben 
ervan overtuigd dat we als N-VA 
de komende jaren een nog grotere 
stempel kunnen drukken op het 
beleid. Opgeven staat niet in mijn 
woordenboek.”

“Als kersvers gemeenteraadslid wil ik 
eerst en vooral iedereen danken voor 
het vertrouwen. De politiek onder de 
kerktoren heeft voor mij een bijzon-
dere dynamiek. Iedereen heeft wel 
zijn eigen idee en ervaring met aller-
hande situaties. En daarom wil ik in 
eerste instantie luisteren naar u.

Wie mij beter kent, weet dat ik een 
constructieve en positieve houding 
heb, maar anderzijds ook een heel 
kritische blik zal werpen op bepaalde 
dossiers. Zoals Nelson Mandela zei: 
‘Als je iets goeds ziet, geef dan een 
compliment. Als je iets fouts ziet, 
bied dan je hulp aan.’”

“Vooreest wil ik al onze kiezers 
bedanken voor hun vertrouwen. Als 
gemeenteraadslid zal ik me inzetten 
voor het Vlaamse karakter van onze 
gemeente en het vrijwaren van onze 
Vlaamse identiteit. 

Mijn zoon Jonas De Boeck, mede-
oprichter van onze N-VA-afdeling, 
was eerder al gemeenteraadslid in 
onze gemeente. Zijn gedreven werk 
in de gemeenteraad zet ik graag 
verder in het algemeen belang van 
onze inwoners.”

“Graag wil ik al onze kiezers  
nogmaals bedanken voor het ver-
trouwen in onze partij. De komende 
zes jaar zullen we er alles aan doen 
om samen met de andere partijen 
van Groot-Galmaarden een mooie 
en welvarende gemeente te maken. 
Constructief samenwerken is de 
boodschap en het doel om iets  
moois te bereiken. Daarom: denken, 
durven, doen.”

“Als nieuweling in de gemeenteraad 
streef ik naar een bruisend, veilig en 
proper Groot-Galmaarden. Gemeente-
politiek draait niet om welke politieke 
partij de hoogste pluim op haar hoed 
mag steken, maar om de man in de 
straat. Niet wie iets zegt is belangrijk, 
wel wat gezegd wordt. 

Het wordt tijd dat het gemeente-
bestuur meer luistert naar zijn 
inwoners. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan de herbestemming van de kerk. 
Tijdens onze huisbezoeken spraken 
we met inwoners die écht begaan 
zijn met onze gemeente. Hun input, 
opmerkingen, suggesties en ook 
hun frustraties nemen we zeker mee 
de komende zes jaar en blijven we 
verdedigen in de gemeenteraad.”

Rudy Thiebaut
58 jaar
Afdelingssecretaris 
Werkt bij Infrabel

Filip Durant
48 jaar
Persoonlijk medewerker 
N-VA-Europarlementslid

Gerda Persoons
70 jaar
Advocaat, gewezen  
plaatsvervangend rechter

Etienne Mignon
65 jaar
Kapper

Kristof Billens
42 jaar
Zelfstandig wijnhandelaar

Veronique Stroobant
50 jaar
Payroll officer

Uw gemeenteraadsleden

Ik zal zorgen voor een 
duidelijke inhoudelijke 
N-VA-inbreng.

Een veilige thuis in een 
welvarend Galmaarden, 
daarvoor wil ik samen 
met u gaan.

Inzetten op het  
Vlaamse karakter  
van onze gemeente.

Ook vanuit de  
oppositie kan je goede  
oplossingen aanreiken.

Altijd een deel van de 
oplossing, nooit van 
het probleem.

Het wordt tijd dat het 
gemeentebestuur  
meer luistert naar  
zijn inwoners.

Meer weten over  
N-VA Galmaarden?

 www.n-va.be/galmaarden

@ galmaarden@n-va.be

 N-VA Galmaarden



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


