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Als voorzitter heb ik onze ploeg de voorbije jaren 
met veel enthousiasme mogen aansturen. Ik ben 
dan ook zeer blij dat zij mij het vertrouwen hebben 
gegeven om hun lijsttrekker en kandidaat- 
burgemeester te zijn.

Wij zullen samen de verkiezingen van  
14 oktober voorbereiden en zullen dan ook  
een sterk programma voorstellen. Een modern, 
groen en Vlaams Galmaarden staat daarin  
centraal. Een gemeente waar het goed wonen is, 
waar het veilig wonen is, waar sluikstorten hard 
wordt aangepakt en waar het gemeentepersoneel 
fier is dat ze ambassadeurs zijn van onze gemeente.

Ondertussen blijven we met veel aandacht de  
dagelijkse gang van zaken in uw gemeente opvolgen. 

De N-VA houdt de vinger aan de pols, kijkt 
dossiers in en legt haar oor te luisteren bij u.

Dat we nog niet op ons hoogtepunt zijn bewijst 
onze groei aan leden, uw opkomst bij onze 
activiteiten en de vele positieve reacties die we 
krijgen. Wij danken dit niet alleen aan het  
succes van de N-VA-ministers in de Vlaamse 
en federale regering, maar evenzeer aan de 
inzet van onze groep. 

Heeft u, als bezorgde burger, punten ter 
verbetering? Wil u graag uw mening kwijt of 
gewoonweg een vraag stellen? Contacteer ons 
dan via onze website of Facebookpagina.

  Rudy Thiebaut 
voorzitter

Darya Safai komt naar Galmaarden
Op dinsdag 13 maart om 19 uur ontvangt N-VA Galmaarden 
Darya Safai. 

Zij spreekt over haar levensloop, haar ervaringen in haar strijd voor gelijke rechten, het 
oprukkend islamisme en vrouwenrechten, en ze stelt vragen bij het discours van sommige 
westerse feministen. 

Darya Safai pleit voor onderwijs dat onze kinderen een kritische 
blik geeft en benadrukt dat we in onze diverse maatschappij 
onze gemeenschappelijke punten in de verf moeten zetten. Een 
gezamenlijke identiteit die we moeten koesteren in een samen-
leving waar bewust gekozen wordt voor de waarden van de 
Verlichting zoals vrijheid, gelijkheid, secularisme en democratie.

Iedereen welkom! Gratis toegang.

DINSDAG

13 maart
Om 19 uur

Baljuwhuis

Verkiezingen 14 oktober 2018

N-VA gaat voor modern, groen en Vlaams Galmaarden
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Kent u de werking van 
Pajottenland Plus (P+)? 
Pajottenland Plus is een samenwerkingsver-
band van verschillende gemeenten en een aantal 
verenigingen die actief zijn in de economische, 
ecologische, sociale en culturele sector. Ook 
Galmaarden is lid. Op basis van plattelands-
ontwikkelingsplannen worden Europese (en 
Vlaamse) subsidies voorzien, ook voor de  
gemeente Galmaarden.

In het kader van openbaarheid van bestuur zou het niet 
meer dan normaal zijn dat u inzage krijgt in de werking 
van Pajottenland Plus en meer in het bijzonder in de finan-
ciële verplichtingen die rusten op onze gemeente. 

De verslagen worden wél overgemaakt aan de burgemees-
ter, maar daar blijven ze dan ook opgestapeld. Hoewel 
het wettelijk verplicht is een en ander openbaar te maken, 
vindt het huidige bestuur dat blijkbaar niet nodig. Zelfs de 
gemeenteraadsleden worden niet op de hoogte gebracht.

Het gemeentebestuur zou de 
informatie nochtans kunnen 
verspreiden via galmaarden.be. 
Alweer een gemiste kans om u 
op een correcte manier te  
informeren. N-VA  
Galmaarden wil hierin  
verandering brengen.

Bestuurslid in de kijker

Veronique 
Stroobant

Al 27 jaar mag Veronique zich trotse inwoner noemen van 
onze prachtige gemeente Galmaarden, meer bepaald Tollem-
beek. Galmaarden, met het woord ‘markant’ in zijn slogan 
verwerkt. Markant dat staat voor ‘opmerkelijk, opvallend’. 
Maar die kenmerken kan Veronique de laatste jaren jammer 
genoeg niet meer vereenzelvigen met onze gemeente. “Het is 
tijd voor een nieuwe wind, een nieuw elan, een nieuw begin”, 
vindt ze.

“Waarom ik koos om mij te engageren binnen het afdelings-
bestuur van de N-VA? Omdat N-VA ook kan staan voor  
Nodig, Vernieuwend, Ambitieus. Pijlers die ik terugvind  
binnen de enthousiaste ploeg van N-VA Galmaarden.”

Ambitieus genoeg zijn om verandering door te voeren die 
leidt tot vernieuwing. Stilstaan is immers achteruitgaan, vindt 
Veronique. Luisteren naar de noden van de jeugd, een luiste-
rend oor bieden aan de man in de straat, horen en voelen wat 
er leeft bij de inwoners van onze gemeente. En op die noden 
dan ook inspelen.

“Zo motiveren we de inwoners van Galmaarden om met 
vernieuwende ideeën te komen”, zegt ze. “Ik vind het ook heel 
belangrijk om de plaatselijke middenstand te steunen door  
zoveel mogelijk boodschappen te doen bij de handelaars  
binnen de gemeente. Dat moet aangemoedigd worden door 
acties op poten te zetten.”

“Samen met onze ploeg wil ik me hiervoor inzetten. Samen 
gaan we voor een bruisend, bloeiend Galmaarden, een  
markant Galmaarden!”

“Samen gaan we voor 
een bruisend, bloeiend 
Galmaarden, een markant 
Galmaarden!”

  Henk Goegebuer 
bestuurslid

Wist je dat ...
  Galmaarden een minigraafmachine op rupsen gaat 

aankopen? Die zou 93 437 euro kosten.
  de omgevingswerken aan de basisschool in Galmaarden 

geraamd worden op 384 113 euro?
  er op de parking achter het gemeentehuis twee 

parkeervakken voorzien zijn voor mindervaliden en twee 
parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor het opladen van 
elektrische voertuigen? Wat een goede zaak is!

  de gemeente overgaat tot een openbare verkoop met 
bieding onder gesloten omslag van oude voertuigen?

  de dotatie aan de brandweer voor dit jaar 
358 416 euro bedraagt?

  de gemeentelijke toelage aan de 
politiezone dit jaar 771 194 euro 
bedraagt?
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Bestuurslid in de kijker

Sabine De Coster
Waarom is de N-VA jouw partij?
Deze partij heeft al op meerdere vlakken bewezen dat ze haar 
slogan werkelijk waarmaakt. Het zijn geen loze woorden die te 
pas en te onpas worden gebruikt. Dit gaat natuurlijk gepaard met 
vallen en opstaan, maar je verandert nu eenmaal niet alles op 
één dag. Rome is ook niet op één dag gebouwd.

Waarom besliste je om je te engageren in het afdelingsbestuur?
Ik wilde effectief iets kunnen betekenen in plaats van steeds 
binnensmonds te mopperen. Actief kunnen meewerken aan het 
beleid van de toekomst, deed me de stap zetten.

Waarvoor kan het afdelingsbestuur op jou rekenen?
Voor alles waarvoor men mij nodig acht. Ik hou ervan om écht 
te luisteren naar de inwoners van Galmaarden en aan de slag te 
gaan met wat zij mij vertellen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik in de media. Ik zoek voor klan-
ten naar de reclamestrategie die het best past bij hun doelen en 
budget. Daarvoor moet je goed kunnen luisteren en jezelf steeds 
heruitvinden binnen strakke deadlines. Aanpassingsvermogen 
is een must! Die ervaring komt zeker van pas in het bestuur van 
N-VA Galmaarden. Daarnaast heb ik het geluk om de warmte te 
kennen van een gezin met twee fantastische kinderen.

Zie je de toekomst rooskleurig?
De toekomst zie ik realistisch. Werken naar een moderne  
gemeente, zonder haar authenticiteit te verloochenen. Wat goed 
is verder uitbouwen en wat beter kan, aanpassen.

Waarom is de N-VA nodig in Galmaarden?
Hoe meer mensen zich inzetten voor onze geweldige gemeente, 
hoe mooier ze zal worden. 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie
Onze nieuwjaarsreceptie met als gastspreker minister van Binnenlandse Zaken en 
Veiligheid Jan Jambon was een schot in de roos. Het Baljuwhuis zat bomvol. De 
minister lichtte de verwezenlijkingen van de regering toe en gaf een vooruitblik van 
de doelstellingen op korte termijn.

De Verandering werkt echt
Minister Jambon benadrukte nogmaals dat de Verandering 
die de N-VA aankondigt écht werkt. Op nationaal vlak groeit 
onze economie, bedrijven klagen niet langer dat de loonkosten 
te hoog zijn, maar dat ze geen werknemers vinden. De koop-
kracht stijgt dankzij de taxshift, in 2018 en 2019 gaan de lasten 
op arbeid nog eens met 4 miljard euro omlaag. We hebben de 
grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog 
kordaat aangepakt. We sturen elke dag gemiddeld vier crimi-
nele vreemdelingen terug naar hun thuisland. Wij regularise-
ren geen criminelen, wij repatriëren ze. Na jaren van desinves-
tering en verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, 
in onze politiediensten en ons leger. Nu wordt er eindelijk 
gebouwd aan een echte veiligheidscultuur! Eindelijk is er een 
verbod op onverdoofd slachten.

Proficiat N-VA Galmaarden
Tevens loofde de minister de werking van N-VA Galmaarden. 
Onze afdeling heeft de wind in de zeilen en we zien ons  

ledenaantal dan ook jaarlijks toenemen. Ook de inwoners van 
Galmaarden willen een ander beleid.

Rudy Thiebaut, voorzitter

“Hoe meer mensen zich inzetten 
voor onze geweldige gemeente, 
hoe mooier ze zal worden.”



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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