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Veilig thuis in een welvarend Galmaarden

GALMAARDEN
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Kies voor Verandering in Galmaarden
Op 14 oktober krijgt u de unieke kans om voor een trendbreuk te zorgen.  
U kan kiezen voor nieuwe mensen die u een efficiënt bestuur garanderen.

De voorbije zes jaar heb ik mijn mandaat 
van gemeenteraadslid graag vervuld.  
Toch werd ik tijdens deze periode  
geconfronteerd met wat minder fraaie 
zaken. De besluiteloosheid, normvervaging 
en graaicultuur van bepaalde politici  
haalden uitgebreid de pers. Daarnaast 
waren er de gebrekkige uitvoering en 
meeruitgaven bij openbare werken.  
Daarmee wil ik met mijn sterke ploeg 
definitief komaf maken.

Een goed bestuur, een beter beleid
Een team enthousiaste nieuwelingen staat 
klaar om de handen uit de mouwen te 
steken en werk te maken van een directe 
dialoog met u. Allemaal mensen met  
verschillende professionele ervaringen  
die zich nu willen inzetten voor onze 
gemeente. Een combinatie van jong en  
minder jong, vol ervaring en frisse ideeën.

Ons programma is geschreven met als doel 
van Galmaarden een gezellige en bruisende 
gemeente te maken. Een gemeente met 
volwaardige fietspaden en voldoende  
parkeerplaatsen. Een gemeente waar 
woningen betaalbaar zijn en de financiën 
goed op orde staan. Een gemeente die 
inspraak geeft aan haar inwoners.

Samen bouwen we aan een beter  
Galmaarden. U kan onze programma- 
punten nalezen op onze webstek  
www.n-va.be/galmaarden

U ziet het, we hebben heel wat plannen 
voor onze gemeente. Plannen die we  
graag ten uitvoer brengen, want de N-VA 
is niet van plan aan de kant te blijven.  
Onze ambitie is duidelijk: wij willen  
deelnemen aan het bestuur om onze  
ideeën te realiseren.

Wij vragen dan ook uw vertrouwen.  
Geef ons uw stem, want zo begint  
de verandering in Galmaarden. U kan  
alle kandidaten op onze lijst een  
voorkeurstem geven. Ze verdienen het!

Rudy Thiebaut
Lijsttrekker

Word lid van Jong N-VA Galmaarden
In het najaar richten onze enthousiaste jongeren die kandidaat zijn voor de  
gemeenteraadsverkiezingen Jong N-VA Galmaarden op.

Zij willen een toffe politieke jongerenvereniging uit de grond stampen waar iedereen de kans krijgt om zijn mening te laten horen. 
Jong N-VA zal ook de belangen en het jeugdige karakter van onze mooie gemeente Galmaarden behartigen.

Ben je ouder dan 16 en jonger dan 31 en voel je het kriebelen om je politiek te engageren voor Jong N-VA? Neem dan contact op via 
www.n-va.be/galmaarden
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THIEBAUT Rudy
Tollembeek
58
Afdelingssecretaris bij 
Infrabel

1

WERST An
Galmaarden
36
Boekhoudster

2

MIGNON Tjenne
Galmaarden
64
Kapper

3

STROOBANT Veronique
Tollembeek
50
Payroll officer

4

LUYCKFASSEEL Johan
Galmaarden
67
Arts

5

DURANG Aron
Galmaarden
21
Shop sales executive bij 
Orange

6

DE BOCK Meganne
Vollezele
22
Studente rechtspraktijk

7

BERCHMANS Anthony
Galmaarden
20
Student

8

DE COSTER Sabine
Galmaarden
43
Client service director

9

DE BOCK Michel
Galmaarden
66
Zelfstandige

10

HERREGODTS Elie
Galmaarden
66
Gepensioneerd 
hoofdlabobeambte 
sportgeneeskunde

11

PERSOONS Gerda
Galmaarden
70
Advocaat, gewezen 
plaatsvervangend rechter in 
het vredegerecht

12

Uw kandidaten
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Een sterke ploeg voor Galmaarden

Hoe stemt u het best?
Door bij alle N-VA-kandidaten het bolletje te kleuren. 
Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.

VANHAESEBROUCK 
Hans
Galmaarden
39
Kwaliteitsingenieur bij Audi

13

CARLIER Katrien
Galmaarden
44
Verpleegkundige 
spoedgevallenzorg

14

DE MOLDER Brigitte
Vollezele
47
Omgevingsambtenaar

15

DANAU Veerle
Vollezele
41
Poetshulp

16

VAN LIEDEKERKE 
Karlien
Tollembeek
41
Sales support medewerker

17

BILLENS Kristof
Vollezele
42
Zelfstandig wijnhandelaar

19

DURANT Filip
Vollezele
47
Persoonlijk medewerker 
N-VA-Europarlementslid

18

1. THIEBAUT Rudy

2. WERST An

3. MIGNON Tjenne

4. STROOBANT Veronique

5. LUYCKFASSEEL Johan

6. DURANG Aron

7. DE BOCK Meganne

8. BERCHMANS Anthony

9. DE COSTER Sabine

10. DE BOCK Michel

11. HERREGODTS Elie

12. PERSOONS Gerda

13. VANHAESEBROUCK Hans

14. CARLIER Katrien

15. DE MOLDER Brigitte

16. DANAU Veerle

17. VAN LIEDEKERKE Karlien

18. DURANT Filip

19. BILLENS Kristof



Veilig thuis in een welvarend 
Vlaams-Brabant
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“ Een slankere provincie, die 
efficiënt wordt beheerd en 
meer ondersteuning biedt 
aan de gemeenten: daar 
zet ik me voor in.

Gunther Coppens 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Vlaams-Brabant in goede banen.

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk. 
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA 
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig 
om de toekomst van onze regio veilig te stellen. 

De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog 
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze 
troef koesteren. 

De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar 
een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met 
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale 
blik op dit thema.

Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak 
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren 
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt 
immers niet aan de gemeentegrenzen. 

Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

1.  Gunther Coppens 
 Sint-Pieters-Leeuw

2.  Linda De Dobbeleer-  
 Van den Eede 
 Roosdaal

3.  Lena Ghysels 
 Kapelle-op-den-Bos

4.  Elke Wouters 
 Grimbergen

5.  Joris Van Den Cruijce 
 Asse

6.  Koen Moeyersons 
 Londerzeel

7.  Wivi Van Biesen 
 Zaventem

8.  Guy Uyttersprot 
 Affligem

9.  Bruno Stoffels 
 Sint-Genesius-Rode

10.  Sandra Maes 
 Kampenhout

11.  Jan Couck 
 Opwijk

12.  Ilse Van De Velde 
 Zemst

13.  Siel Olbrecht 
 Overijse

14.  Johnny De Brabanter 
 Liedekerke

15.  Lien De Slagmeulder 
 Lennik

16.  Paul Van den Bosch 
 Dilbeek

17.  Agnes Delcourt 
 Ternat

18.  Dirk Van Heymbeeck 
 Halle

19.  Darya Safai 
 Wemmel

20.  Ben Weyts 
 Beersel

Ben Weyts
Minister 
Lijstduwer


