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Sterker  
Galmaarden
De gemeenteraadsverkiezingen lijken 
voor jullie misschien nog veraf, toch 
moeten we nadenken over de situatie 
waarin de gemeente zich bevindt en 
keuzes maken om Galmaarden ho-
gerop te tillen. Dat laatste is broodno-
dig. N-VA Galmaarden wil niet alleen 
kritiek leveren, maar ook voorstellen 
met jullie aftoetsen en beleidsideeën 
lanceren. Daarom stuurden wij enkele 
maanden geleden enquêtes rond. 
Bedankt voor de vele reacties. We 
nemen jullie suggesties en voorstellen 
zeer ernstig en nemen ze zeker op in 
ons verkiezingsprogramma.
De N-VA blijft ijveren voor een 
propere en veilige gemeente, waar 
de burger écht inspraak krijgt. Weg 
met megalomane en vooral nutteloze 
projecten die de kas leegzuigen. Wel 
rationele zaken waar iedereen beter 
van wordt.
Namens N-VA Galmaarden wens ik 
jullie alvast een gelukkig nieuwjaar 
toe. Laten we er vooral een periode 
van vrede en vriendschap van maken. 
Om het nieuwe jaar in te zetten 
trakteert N-VA Galmaarden op vrijdag 
19 januari alle inwoners op een hapje 
en een drankje.
Om 19.30 uur stipt verwelkomen we 
Jan Jambon, vicepremier en minis-
ter van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken.

Rudy Thiebaut
voorzitter

Nieuwjaarsreceptie en 
gespreksavond

VRIJDAG

19 januari 2018 - 19 uur
Baljuwhuis Galmaarden

Kammeersweg 2
Gratis toegang

Gastspreker: Jan  Jambon

N-VA Galmaarden 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Galmaarden wenst u fijne feestdagen!
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“Galmaarden heeft nood aan verandering!” Deze uitroep hoort Kristof bijna wekelijks in onze gemeente en 
dat is dan ook een van de hoofdredenen waarom hij zich engageert in N-VA Galmaarden.

“Als een (h)echte groep streven we ernaar om van Galmaarden 
een eerlijke, propere, veilige en gezonde gemeente te maken. 
Jammer genoeg zitten wij in de oppositie en kunnen we onze 
goede ideeën niet doordrukken, hoewel onze raadsleden zich 
regelmatig laten horen op de gemeenteraad”, zegt Kristof. “De 
meerderheid wil het soms anders doen overkomen, maar wij 
nemen het wel degelijk op voor wat goed is voor de inwoners en 
het gemeentepersoneel.”

Vele vragen bezorgen Kristof kopzorgen en stemmen hem tot 
nadenken. Is de gemeente eerlijk? Moeten alle inwoners en 
verenigingen niet op dezelfde manier behandeld worden? Moet 
elk personeelslid niet aan dezelfde voorwaarden en reglementen 
voldoen? Waarom zijn er zoveel burn-outs onder het gemeente-
personeel?

“Daarom wil ik er samen met N-VA Galmaarden op toezien 
dat alles correct en eerlijk verloopt. Samen werken we aan een 
correct en veilig Galmaarden.”

N-VA wil investeren in veiligheid, gemeentebestuur 
weigert
Gemeenteraadslid Rudy Thiebaut stelde op de  
gemeenteraad van oktober voor om een lokale  
integrale veiligheidscel (LIVC) op te richten in 
Galmaarden. Zo’n cel moet personen die het risico 
lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk detecteren 
en treedt preventief en beschermend op. Dankzij 
de informatie van de cel kan men tijdig de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen.
De meerderheid schoot dit voorstel af en roept als argument in 
dat men de vraag gesteld heeft aan de politiecommissaris. “Een 
LIVC dient te worden opgesteld als de noodzaak zich voordoet.” 
Deze mening werd bevestigd door de politiezone.

Preventief optreden
Ongelooflijk maar waar. Het is niet een politiezone of iemand 
anders die hierover moet beslissen, maar de gemeenteraad. Die 
moet immers op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van 
de burgers. Bovendien is het net de bedoeling van een LIVC om 
preventief op te treden en niet als het te laat is.

Meer dan de helft van de gemeenten in België beschikt al over 
een LIVC. Onze buurgemeente Herne eveneens. In de toekomst 
zal het oprichten van een LIVC waarschijnlijk verplicht worden.

N-VA Galmaarden kan enkel maar besluiten dat de meerderheid 
van Galmaarden niet bezorgd is over de 
veiligheid van de inwoners. 

“Samen werken we aan 
een eerlijk en correct 
Galmaarden”

Secretaris Kristof Billens

  Rudy Thiebaut, 
gemeenteraadslid

Bestuurslid 
in de 
kijker!

N-VA Galmaarden wenst  
u een prettige Kerst!
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Johan Luyckfasseel nieuw 
gemeenteraadslid
Door de verhuis van Jonas De Boeck naar onze buurgemeente Herne vroeg het 
bestuur van N-VA Galmaarden mij of ik als opvolger wilde zetelen.

Ik stond op de lijst in 2012, maar hoewel ik in Vollezele woonde, werkte ik toen 
nog als huisarts in Lot (Beersel). Door mijn drukke praktijk kon ik de eerste 
jaren niet actief deelnemen aan de activiteiten en vergaderingen van de partij. 
Drie jaar geleden stopte ik echter met mijn praktijk. Hoewel ik nog actief ben 
in het organiseren en het verbeteren van de gezondheidszorg in de brede regio, 
ging ik gretig in op dit voorstel. Nu kan ik mij volledig inzetten. Ik zal met  
plezier mijn kennis en ervaring op bepaalde gebieden ter beschikking stellen  
om de inwoners van onze gemeente vooruit te helpen.

Een totaal vreemde inwijkeling ben ik trouwens niet: 
mijn moeder zaliger was afkomstig van Galmaarden, 
maar haar familie verhuisde tussen de twee oorlogen 
naar Huizingen.

Ik denk dat een frisse blik als 
nieuweling positief kan werken 
op de hele N-VA-ploeg, en ook 
de gemeente ten goede komt.

  Johan Luyckfasseel, 
gemeenteraadslid

Wist je dat …
  Galmaarden meer aan onderwijs uitgeeft 

dan een gelijkaardige gemeente?  
542 euro tegenover een gemiddelde 
onder gelijken van 125 euro.

  Galmaarden minder aan natuur en 
milieubeheer uitgeeft dan gelijkaardige 
gemeenten? 90 euro tegenover een  
gemiddelde van 97 euro per inwoner.

  Galmaarden een onkruidfrees van  
13 000 euro gaat aankopen voor het 
onderhoud van de kerkhoven?  
En dat terwijl de N-VA een 
even doeltreffend alternatief 
aanbood dat slechts 5 000 
euro kostte.

N-VA Galmaarden bezoekt het Europees Parlement
Het bestuur van N-VA Galmaarden ging afgelopen najaar naar het Europees Parlement in Straatsburg. 
Bestuurslid Filip Durant, persoonlijk medewerker van Europees Parlementslid Helga Stevens, maakte het 
bezoek mogelijk.

Onze afdeling maakte van het bezoek een driedaagse teambuil-
ding. We bespraken niet alleen de toekomstige missie en visie 
van N-VA Galmaarden, maar bouwden ook een goede teamgeest 
op. 

In de gebouwen van het Europees Parlement maakten we kennis 
met de vier Europees N-VA-Parlementsleden Mark Demesmae-

ker, Helga Stevens, Sander Loones en Anneleen Van Bossuyt. 
Filip gaf de aanwezige bestuursleden een persoonlijke rondlei-
ding in het toch wel indrukwekkende gebouw.

Deze driedaagse was een leerrijke ervaring op verschillende 
gebieden. Er worden al plannen gemaakt om in de toekomst nog 
zulke teambuildingen te organiseren.

  Onze afdeling hecht veel belang 
aan een goede teamgeest. 

  De bestuursleden van N-VA Galmaarden brachten 
in het Europees Parlement een bezoek aan Sander 
Loones, Helga Stevens, Mark Demesmaeker en  
Anneleen Van Bossuyt.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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