
N-VA Galmaarden blijft een afdeling in volle ontwikkeling. Zoals u in dit blad kunt lezen, blijven we heel actief in de gemeenteraad. Ook onze afde-
lingswerking heeft de afgelopen weken een enorme verandering doorgemaakt. U leest er alles over hierboven. 

Het aantal mensen dat intensief wil meewerken aan het N-VA-verhaal groeit dag na dag; op nationaal, provinciaal en ook op lokaal vlak! Maar ook 
wie over geen partijkaart beschikt, reiken wij graag de hand. Laat het duidelijk zijn dat ons lokaal bestuur, met onze mandatarissen op kop, er is 
voor alle Galmaardenaren.

Op de gemeenteraad van februari 2016 diende onze fractie twee constructieve agendapunten in. Deze werden door de CD&V-meerderheid niet 
goedgekeurd, maar wel een paar dagen later op het schepencollege. Begrijpe wie kan! Constructieve voorstellen verdienen 

een ernstig debat, geen achterkamerpolitiek.

Beste inwoners, besturen betekent voortdurend keuzes maken en dat ligt niet altijd voor de hand. Maar een constructief 
debat met respect voor elkaars mening blijft onze keuze als basis voor beleid. We worden niet beter door elkaar vliegen 
af te vangen, daarom roepen we de meerderheid op om in de toekomst in debat te gaan.

In 2016 gaan wij er met nog meer slagkracht tegenaan. Waakzaam over wat er leeft in onze gemeente, kritisch tegenover 
het beleid van de meerderheid en correct als er reglementen en procedures vallen na te leven. Een nieuwe dyna-

miek is nodig in onze gemeente, met actieve participatie van onze burgers. Daarvoor willen 
we blijven gaan. Ze zullen ons niet temmen!
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De leden van N-VA Galmaarden kozen een paar weken 
geleden een nieuw bestuur. Rudy Thiebaut vat een twee-
de termijn als voorzitter aan, gesteund door Dirk Hauters 
die herbevestigd werd als ondervoorzitter. Beiden wer-
den unaniem herverkozen.

Rudy Thiebaut begint aan de volgende drie jaar voorzitter-
schap met vol enthousiasme: “Het bestuur zal de verkiezingen 
van 2018 voorbereiden en is vastberaden om ook in Galmaarden de 
kracht van verandering door te zetten met vernieuwende ideeën en 
sterke kandidaten”.

Daarnaast kregen ook enkele nieuwe gezichten een plaats in 
het bestuur. Kristof Billens wordt de nieuwe secretaris en 
zal instaan voor sociale media. Myriam Devleeshouwer is 
gekozen als nieuwe webbeheerder en zal ook instaan voor 
de opmaak van de huis-aan-huisbladen. Verder nemen ook 
Leen Servranckx en Veerle Danau een bestuursfunctie op.

Oude getrouwen Myriam Mertens en Hans 
Vanhaesebrouck nemen hun eerder engagement 

verder op. Hans staat daarbij ook in voor de leden- en 
jongerenwerking. Binnen de N-VA maken mandatarissen 
automatisch deel uit van het afdelingsbestuur. Jean-Paul 
Souffriau, Jonas De Boeck , An Werst, Renelde Wielant 
en Christophe Neyt krijgen als gemeenteraadsleden en 
OCMW-raadsleden dus een hecht team naast zich om 
verdere verandering waar te maken.

Nieuwe bestuursploeg voor 
N-VA Galmaarden

GALMAARDEN

www.n-va.be/galmaarden
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 Rudy Thiebaut, 
Voorzitter N-VA Galmaarden 



Het Nieuwsblad organiseerde begin dit jaar een enquête in alle Vlaamse gemeenten om 
het oordeel te kennen van de inwoners over hun burgemeester en het gemeentebestuur, 
nu het gemeentebeleid halfweg is. De cijfers voor het bestuur van Galmaarden zijn 
ronduit slecht. De persoonlijke score van de burgemeester bedraagt 4,5 op 10! Eén van de 
laagste cijfers in Vlaanderen. De cijfers voor het gemeentebestuur zijn nauwelijks beter; 
5,1/10. Dat ligt in de lijn van de verkiezingsuitslag in 2012 en is een bevestiging wat de 
N-VA al jaren vertelt: “Het is hoog tijd voor verandering”! N-VA-fractieleider Jean-Paul 
Souffriau reageert.

“Het rapport ligt in de lijn 
van de verkiezingsuitslag in 
2012. Toen heeft de kiezer 
een duidelijk signaal gegeven 
verandering te willen. De absolute 
bestuursmeerderheid van de 
burgemeester heeft daar echter 
absoluut geen oren naar en kiest 
er voor om de politiek van de 
vorige eeuw verder te zetten. 
Verandering en aanpassing van 
slechte structuren ligt niet binnen 
de prioriteiten van dit bestuur.”

Hoe hebben jullie de voorbije drie 
jaar ervaren? Was het een grote 
aanpassing voor jullie? 

“In 2012 nam de N-VA voor 
het eerst deelgenomen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 
in Galmaarden, met een mooi 
resultaat van 25,5 % van de 
stemmen. In de gemeenteraad 
zijn wij de enige oppositiepartij 
tegenover de absolute meerderheid 

van CD&V. Wij kozen meteen voor 
een zuivere en rechtlijnige aanpak 
en hebben ons niet laten paaien 
met de postjes die ons aangeboden 
werden. 

Dat ons dit nu blijkbaar kwalijk 
genomen wordt, zegt veel 
over de huidige beleidsploeg. 
Daarnaast waren we herhaaldelijk 
genoodzaakt de absolute 
bestuursmeerderheid op de 
vingers te tikken om onze 
rechten als oppositiepartij te 
doen respecteren, bijvoorbeeld 
bij het inzagerecht in de dossiers, 
mededeling van de verslagen van 
het schepencollege en het tijdig 
in kennis stellen van documenten 
voor de gemeenteraad. 

De absolute CD&V-meerderheid 
doet alles om ons overal en zo veel 
mogelijk buiten te houden. Verder 
hebben we ook gekozen voor een 
constructieve oppositie met tal 
van inhoudelijke voorstellen. 

Die worden door de meerderheid 
meestal zonder enig debat van 
tafel geveegd. Spijtig. Dat is niet de 
politiek waar de N-VA voor staat.”

Voor welke stijl van oppositie 
hebben jullie gekozen? Is dat  
veranderd in de loop van de  
voorbije drie jaar?

“Correct, duidelijk en constructief. 
We hebben voorstellen gedaan, 
maar die werden weggestemd. We 
willen hier net meer op inzetten 
omdat het nodig is. 

De reactie en spelletjes van de 
meerderheid zijn soms lastig om 
mee om te gaan. Maar we zullen 
blijven constructieve voorstellen 
formuleren in de hoop dat er 
eindelijk een democratisch debat 
komt waar de bevolking en onze 
mooie gemeente van beter wordt.”

Waarom is de N-VA jouw 
partij?
De N-VA heeft altijd mijn 
voorkeur genoten. Ik vind 
het een partij die het meest 
voor verandering wil gaan 
en dat wordt de hoogste tijd 
in Galmaarden. Al vele jaren 

is hier dezelfde partij aan de macht en blijft alles bij 
hetzelfde. Dus hoog tijd voor een nieuwe aanpak.

Waarom besliste je om te engageren in het afdelings-
bestuur?
De vraag werd mij gesteld of ik interesse had. Ik heb er 
niet lang moeten over nadenken om mij in te zetten voor 
een betere gemeente, te luisteren naar de inwoners en om 
samen met ons ‘team’ naar goede oplossingen te zoeken.

Waarvoor kan men in het afdelingsbestuur op jou  
rekenen?
Ik wil zoveel mogelijk aanwezig zijn waar nodig en 
de mensen doen inzien dat het hier in Galmaarden 
echt wel nodig is dat er verandering komt. Ik wil het 
gedachtengoed van de N-VA in onze gemeente verder 
uitdragen en nadenken hoe zaken beter kunnen.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als poetshulp met 
dienstencheques. Daarnaast help ik mijn man met de 
administratie van zijn zaak. Ik heb een zoon van 12 jaar 
die intens actief is in de voetbalsport, daar kruipen dan 
ook wekelijks een paar uurtjes in.

Zie je de toekomst rooskleurig?
Ik ben zeker geen pessimist, maar ik ben van mening dat 
het altijd beter kan! Als ik ergens aan begin wil ik er dan 
ook volledig voor gaan.

Waarom is de N-VA nodig in Galmaarden?
Ik vind dat de N-VA gewoon in elke gemeente aanwezig 
moet zijn , dus ook hier in Galmaarden waar al jaren 
dezelfde partij de plak zwaait. Het wordt tijd dat daar 
eens verandering in komt. Ik ben ervan overtuigd dat 
veel burgers hetzelfde denken. In 2018 willen we dus voor 
verandering en vooruitgang zorgen! Als TEAM zullen we 
ons uiterste best doen om aan de wensen van de burgers 
van Galmaarden te voldoen.

De gemeente is vanaf het 
begin betrokken geweest bij de 
besprekingen rond de heropbouw 
en herbestemming van de kerk. 
Het was ook meteen duidelijk dat 
er geen draagvlak was voor een 
nieuwe kerk als cultusgebouw, ook 
niet bij de publieke opinie. Ook het 
Bisdom zelf gaf aan dat een nieuwe 
kerk niet aan de orde is. En het 
gemeentebestuur zelf? Dat weet het 
nog altijd niet. De N-VA deed een 
steekproef bij de inwoners. 

De N-VA vindt de mening van de 
bevolking belangrijk. De kerk ligt 
centraal in het dorp. Er moet een 
maatschappelijk draagvlak zijn voor 
een nieuwe bestemming. Daarom 
hebben we vorig jaar een rondvraag 
georganiseerd onder de mensen.  
Vooreerst willen we alle  mensen 
danken die reageerden. Er vielen een 
aantal verrassende voorstellen.

Wat wil u zelf dat er met de kerk 
gebeurt?

De voorstellen uitgebreid beschrijven 
is niet mogelijk maar we willen ze wel 
opsommen.

  Afbreken voor meer parking of 
extra parochiezaal

  Kleine bidkapel met zaaltje, 
bibliotheek of feestzaal

  Gebedsruimte en woning pastoor
  1/3e kapel, rest feestzaal
  Archief, museum, cultureel en 

spiritueel centrum
  Cultuurhuis
  Behoud kerkelijke functie
  Woonzorgfunctie – 

assistentiewoningen
  Polyvalente zaal, praatcafé
  Keuze aan bevolking laten en ad 

hoc gebruiken
  Eetgelegenheid 

Debatavond
Het werk is niet af. Daarom lanceren 
we een oproep voor een debatavond. 

Zo willen we de bevolking de kans 
geven mee te denken. We willen dit 
niet alleen vanuit onze partij doen 
omdat dit dossier te belangrijk is. De 
kerk is het beeld van de dorpskern 
en we willen geen politieke spelletjes 
spelen rond belangrijke lokale 
dossiers. 

We doen dan ook een luide oproep 
aan de gemeente om te luisteren naar 
de bevolking en een debatavond 
te organiseren over de partijen 
heen. Zo kan er volgens ons een 
degelijk maatschappelijk draagvlak 
gecreëerd worden voor een geschikte 
herbestemming van de kerk.

Lid in de kijker: Veerle Danau

Herbestemming Sint-Pieterskerk: wat vindt u zelf?
De resultaten van de N-VA-enquête

Hoog tijd voor verandering

www.n-va.be/galmaarden galmaarden@n-va.be

 Jean-Paul Souffriau 
Fractieleider N-VA Galmaarden 

N-VA-EETFESTIJN
Zaterdag 11 en zondag 12 juni

Op het menu staan enkele heerlijke gerechten 

Steak - kalkoen - rundstong)

Kom dus zeker langs en geniet mee.

Meer info volgt.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


