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TEVREDEN TERUGBLIK
December. We snellen of strompelen stilaan naar het einde van
2016. N-VA Galmaarden kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar.
Onze mandatarissen staken de
handen uit de mouwen en voerden
een constructieve oppositie.
Uiteraard ligt er nog veel werk
op de plank en daarom gaan we
in 2017 met minstens evenveel
goesting verder.
Het N-VA-bestuur kreeg trouwens
opnieuw versterking. Ik ben bijzonder verheugd dat Anja Demasure en
Katrien Carlier onze rangen komen
versterken. Het is onze overtuiging
dat beide dames een serieuze
meerwaarde zijn voor onze afdeling.

Rudy Thiebaut
N-VA-voorzitter

N-VA
NIEUWJAARSRECEPTIE
Om 2016 feestelijk af te sluiten
en het nieuwe jaar in te zetten,
trakteert N-VA Galmaarden op
dinsdag 17 januari 2017 vanaf
19 uur alle inwoners op een
drankje en een hapje. Om 20 uur
verwelkomen we Theo Francken,
staatssecretaris voor Asiel en
Migratie en Administratieve
Vereenvoudiging, die komt
spreken over asiel en migratie.
Voor en na de toespraak van Theo
Francken is er muzikale omkadering voorzien van Ogan Buru.
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N-VA bedankt
Gemeentebestuur loopt subsidie mis
inwoners Galmaarden INWONERS BETALEN VOLLE POT VOOR BORSTELVEEGMACHINE
De voorbije twee maanden toerden we met
ons project ‘N-VA Galmaarden komt naar
u toe’ door de gemeente en deelgemeenten.
We hadden u uitgenodigd om ons vrank
en vrij u gedacht te zeggen en dat heeft u
ook gedaan, hetzij aan de deur tijdens ons
bezoek hetzij op een van de drie vooropgestelde zondagen!

De gemeente Galmaarden heeft beslist om over te gaan tot de aankoop van een
borstelveegmachine ter waarde van 102 850 euro (incl. btw). N-VA Galmaarden stelt
vast dat het gemeentebestuur door haar getreuzel een subsidie van 50 procent van
OVAM mislopen is. Ondertussen heeft de gemeente ook jaarlijks om en bij de 20 000
euro betaald aan een externe firma om te komen borstelvegen in de gemeente.

Via deze weg wil het bestuur van N-VA
Galmaarden iedereen die er bij was nog
eens uitdrukkelijk bedanken voor jullie
feedback, ideeën en suggesties.
Het is als politieke partij belangrijk om
onder de mensen te zijn, om te weten en te
voelen wat er leeft en om jullie mening te
kennen waar we uiteraard in de toekomst
rekening mee zullen houden. Het zijn
effectief boeiende zondagvoormiddagen
geworden.
U houdt ons scherp! Dankzij u kunnen we
in de gemeenteraad de vinnige en constructieve oppositie voeren die we u bij het
begin van de legislatuur beloofd hebben.
Het bestuur

N-VA Galmaarden
wenst u,
uw familie
en vrienden
een spetterend
en voorspoedig
2017!
galmaarden@n-va.be

Het is triestig om vast te stellen dat door een gebrek aan daadkracht van het
gemeentebestuur onze inwoners opgezadeld worden met een serieuze factuur, stelt
N-VA)raadslid Rudy Thiebaut. In een naburige gemeente werd in 2014 ook een
borstelveegmachine geleverd ter waarde van 115 000 euro, waarvan 50 procent
gesubsidieerd werd door OVAM. Helaas heeft onze gemeente nagelaten om in te
tekenen op dit initiatief, waardoor we nu de volle pot moeten betalen. Blijkbaar
koos de gemeente ook niet voor een gezamenlijke aankoop of gebruik van dergelijke
machine met buurgemeentes. We kunnen alleen maar hopen dat deze nieuwe borstels
Galmaarden zullen schoonvegen, besluit N-VA-raadslid Rudy Thiebaut.

Op een
nieuw jaar vol
Verandering!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Bestuurslid in de kijker : Katrien Carlier
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N-VA Galmaarden
is er voor u!
Deur aan deur gaan (ze noemen dat
tegenwoordig ‘canvassen’) is een hele
opgave … maar dankbaar en leerrijk.
Wij werden vriendelijk te woord
gestaan. Deuren gaan open en u geeft
positieve feedback, aanmoedigingen
en suggesties.

Waarom is de N-VA jouw partij?
Het Vlaams gedachtengoed sluimert reeds
lang in mij. Tijdens mijn hogere studies
in Aalst werd elke cantus door ons, als
aanvoerders van de studentenvereniging,
plechtig geopend met een volwaardig
gezongen ‘Vlaamse Leeuw’. Er zit echter
niet alleen een studentikoze kant aan dit
verhaal. De Vlaamse Leeuw heeft in mijn
hoofd en mijn hart sporen nagelaten. Na mijn
studies zocht ik een politieke partij die het
verhaal achter dit lied een mooie invulling gaf
en heb deze gevonden bij de N-VA.
Waarom besliste je om je te engageren
in het afdelingsbestuur?
De actie ‘N-VA komt naar je toe‘, die het
huidig bestuur georganiseerd heeft voor de
bevolking van Galmaarden/Tollembeek/
Vollezele heeft mijn beslissing om me te
engageren binnen het afdelingsbestuur van
onze gemeente het laatste duwtje in mijn
rug gegeven. De bezieling die, bij monde
van de voorzitter, door het bestuur naar
voor werd gebracht, sluit volledig aan bij
hoe ik de politiek binnen onze gemeente
wil zien veranderen.

Waarvoor kan men in het
afdelingsbestuur op jou rekenen?
Binnen het afdelingsbestuur wil ik
constructief meewerken en deel nemen
aan activiteiten zodat we samen het
gedachtengoed van de N-VA kunnen
uitdragen. De toekomst zie ik positief in;
verandering en vernieuwing staan aan te
kloppen voor 2018!
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben een alleenstaande mama met
een 10 jarig dochtertje, Lotte. Ik ben
verpleegkundige met een bachelor, en een
beroepstitel in de spoed en intensieve zorgen.
Ik werk al 20 jaar op een spoedafdeling in het
Vlaams landsgedeelte.
Waarom is de N-VA nodig in
Galmaarden?
Galmaarden heeft dringend nood
aan verandering binnen het beleid.
Het gemeentebestuur moet er zijn om
Galmaarden te coachen en niet ‘boven’ maar
tussen de bevolking van Galmaarden te staan.
Dergelijk bestuur moet leiden naar een
stralende, moderne gemeente waar er naar
de inwoners geluisterd wordt en positief op
geanticipeerd wordt.

De vraag naar verandering of
verbetering is reëel. Iedereen wil een
proper dorp. Fier zijn waar je woont
en je er veilig voelen. Ons dorp moet
kind- en ecovriendelijk zijn. Er graag
thuiskomen en er sport- en cultuur
beleven. Een voorbeeld zijn voor
nieuwkomers.
We willen betere voet- & fietspaden,
maar geen opgefokte brommers die
door de straten scheuren en de mensen
opschrikken. Met zijn allen willen we
veilige, kalme & nette wegen. Sluikstorten wordt scherp veroordeeld.
We willen een dorp zijn dat openstaat
voor iedereen maar we blijven van
onze taal & cultuur houden
Tewerkstelling in eigen streek is een
wens.
De boodschap is duidelijk én we zullen
er ons blijven voor inzetten!

N-VA-mandatarissen bieden luisterend oor
Heeft u een vraag of suggestie? Wilt u een nijpend probleem in de gemeente aankaarten?
Onze raadsleden helpen naar een oplossing te zoeken. Geef hen gerust een seintje.
Gemeenteraad
Jean-Paul Souffriau
Jonas De Boeck
An Werst
Dirk Hauters
Rudy Thiebaut

0497 74 32 02
0476 46 32 75
0474 20 85 80
0478 20 38 04
0475 91 22 08

jean-paul.souffriau@n-va.be
jonas.deboeck@n-va.be
an.werst@n-va.bedirk.hauters@n-va.be
rudy.thiebaut@n-va.be

OCMW-raad
Renelde Wielant
Christophe Neyt

0477 29 59 20
0492 03 84 64

renelde.wielant@n-va.be
christophe.neyt@n-va.be

www.n-va.be/galmaarden
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Jan Jambon

Theo Francken

Steven Vandeput

Philippe Muyters

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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