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Zondag 17 april 2016
9 uur
PC Noorderwijk (Ring 27)
Op zondag 17 april organiseren de 
N-VA-afdelingen van Herentals, Lille, 
Kasterlee, Herenthout en Vorselaar een 
luxe-ontbijt. Gastspreker is niemand 
minder dan minister van Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon. 

Hoeveel kost het?
De prijs is 12,5 euro voor leden,  
15 euro voor niet-leden en 5 euro 
voor kinderen tot 12 jaar.

Wie nog geen N-VA-lid is maar  
voor 8 april 12,5 euro lidgeld  
overmaakt op rekeningnummer  
BE65 9790 7228 3896 en zich  
inschrijft voor deze activiteit,  
die ontbijt zelfs gratis.

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via  
yoleen.vancamp@n-va.be of via  
een telefoontje naar 0497 08 00 71. 
Betalen dient u voor 8 april op reke-
ningnummer BE65 9790 7228 3896 
van N-VA Herentals met vermelding 
‘ontbijt + naam’.

KASTERLEE
WISSEL VAN DE WACHT BIJ N-VA KASTERLEE
Na drie jaar constructieve oppositie in Kasterlee nam de N-VA afscheid van 
een aantal mensen, maar hebben we ook het genoegen om nieuwe, getalen-
teerde mensen te verwelkomen.

Kamerlid Yoleen Van Camp verhuisde naar Herentals. Zij wordt  
in de gemeenteraad vervangen door de 40-jarige Bart Van Ossel  
uit Tielen. Bart is de zoon van Mia Steurs, gewezen onderwijzeres  
uit Tielen, en heeft drie kinderen. 

Van beroep is hij loonconsulent en in zijn vrije tijd is hij  
muzikale leider van Dweilorkest Just For Fun en muzikant bij 
fanfare De Kempenzonen uit Tielen.

Ook Luc Van Laer nam na heel wat jaren in de lokale politiek 
afscheid van zijn zitje in de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd 
door de 23-jarige Valérie Van Laer, geboren in Kasterlee,  
maar sinds kort woonachtig in Lichtaart. Valérie doet mode  
en verkoop in Antwerpen. In haar vrije tijd gaat zij graag  
wandelen en is zij creatief bezig.

Ten slotte hebben wij sinds januari ook een nieuwe fractie-
voorzitter in de gemeenteraad. Kris Goossens, gemeente-
raadslid sinds januari 2013, heeft daar voortaan de leiding 
over onze zeskoppige fractie.

www.n-va.be/kasterlee
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Bart en Valérie in de gemeenteraad

Ook in de OCMW-raad was er een wissel van de wacht.  
Daar wordt Filip Verwimp vervangen door Elvira Bellens uit 
Kasterlee. Zij is 57 jaar en al heel wat jaren actief in onze partij. 
Ze baatte vroeger een superette uit in onze gemeente.

Elvira in de OCMW-raad

 Heeft u vragen of opmerkingen voor deze personen of voor andere bestuursleden van 
onze partij? Neem een kijkje op www.n-va.be/kasterlee en contacteer hen gerust

Kris wordt fractievoorzitter

LUXE-ONTBIJT MET 
JAN JAMBON



We zijn inmiddels halverwege deze beleidsperiode. 
Voor de krant Het Nieuwsblad een aanleiding 
om te peilen bij de inwoners van Kasterlee 
naar hun mening over de burgemeester en het 
gemeentebestuur. De resultaten liegen er niet om. 

Waar de burgemeester drie jaar geleden nog een score 
van 6,5 op 10 haalde, viel dit nu terug tot een schamele 
5,9. De score van de rest van het gemeentebestuur was 
niet veel beter. Zij gingen van 6,7 naar 
6 op 10.

WEINIG INSPRAAK
Oorzaken voor deze slechte 
score zijn er in overvloed. Zo 
beslist CD&V over allerlei 
dossiers zonder veel inspraak. 
Bij moeilijke dossiers – zoals 
de mogelijke bouw van een 
megavarkensstal bij een 
woonwijk in Kleinrees en in 
het dossier rond De Residentie 
– volgt de meerderheid graag 
haar eigen grote gelijk. 

Men blijft gewoonweg doof voor de verzuchtingen van 
de buurtbewoners. Dit leidt ertoe dat men regelmatig, 
zoals in het dossier van de megavarkensstal, wordt 
teruggefloten door Vlaanderen of de provincie.

LENINGEN LEGGEN HYPOTHEEK OP NIEUWE PROJECTEN
N-VA Kasterlee voert constructief oppositie maar met 
hun absolute meerderheid luistert CD&V alleen als het 

hen uitkomt. Financieel boert Kasterlee 
goed maar de komende drie jaar zijn 

nieuwe leningen voorzien.  
Als de reserves op zijn, zal het 
voor het bestuur vanaf 2019 
moeilijk zijn om nog grote 

projecten te realiseren.

Kasterlee heeft na decennia 
alleenheerschappij nood 

aan iets anders en vooral 
iets beter. U kan daar 
voor zorgen. Afspraak 

in 2018 bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen!

Welke inwoner van Kas-
terlee begrijpt dit allemaal 
nog? Voor een megavar-
kensstal van bijna 
8 000 varkens in Kleinrees, 
in een landschappelijk 
waardevol gebied waar-
van het gemeentebestuur 
stelt dat er géén megastal-
len mogen komen, geeft  
de meerderheid een posi-
tief advies. Daarmee gaat 
het gemeentebestuur lijn-
recht in tegen de wens  
van de bijna 300 mensen die 
bezwaar indienden. 

Maar het kan nog gekker. 
Voor een varkensstal van 
1 500 varkens (vijf maal klei-
ner dus), in gewone land-
bouwzone, geeft het bestuur 
wél een negatief advies. Tegen dit project dienden slechts 24 mensen bezwaar in.

Het antwoord zit ‘m misschien in de details? Het provinciebestuur, dat uiteindelijk de beslissing neemt over het afle-
veren van de milieuvergunning, is in beide dossiers hoe dan ook ons gemeentebestuur niet gevolgd. Een wijze beslis-
sing volgens ons. De meerderheid mag zich dringend eens beraden over de manier waarop men met dit soort dossiers 
omgaat

Aan de bibliotheek van Lichtaart is er tegen de 
Kloosterstraat een heel stuk blauwe zone. Daar moet u 
dus een parkeerschijf leggen als u wilt parkeren. Op zich 
geen probleem. Ware het niet dat de parkeerwachters er 
een spelletje van maken om de auto’s van ouders die hun 
kinderen afzetten of ophalen aan de plaatselijke school 
meteen te inspecteren.

Even snel uitstappen om de kinderen af te zetten of op te 
halen is vaak al voldoende om een boete te krijgen. Dit kan 
niet de bedoeling zijn van een blauwe zone. Terecht ergeren 
veel ouders zich hieraan.

GEDOOGBELEID OP BEGIN EN EINDE SCHOOLDAG? 
Daarom stelde de N-VA-fractie op de gemeenteraad 
van februari voor om tijdens het begin en het einde 
van de schooluren een gedoogbeleid te voeren voor de 
parkeerschijf en blauwe zone. Een beetje naar analogie met 
wat er gebeurt tijdens begrafenissen in Lichtaart. Ook dan 
wordt er niet gecontroleerd op parkeerschijven. 

Op die manier kunnen ouders met een gerust hart hun 
kind afzetten of ophalen, en lopen ze niet tegen een boete 
aan omdat ze voor die paar minuten hun schijf niet hadden 
gelegd.

Het gemeentebestuur heeft beloofd om ons voorstel te 
onderzoeken. Wordt vervolgd!

Varkensstallen nog lang niet uitgekuist

Blauwe zone in Lichtaart mag geen  
spelletje ouders-pesten worden

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

Extra boxen voor het Ligahof
Een aantal verenigingen, waaronder OKRA, is al langer vragende partij om de 
geluidsboxen in het Ligahof in Lichtaart tot aan de toog te hangen, zodat de hele zaal 
bereikt kan worden. Nu hangen de boxen enkel rond de dansvloer. Voor de gemeente 
was dit geen optie, omdat zij absoluut wil dat een deel van de zaal, namelijk het deel 
aan de toog, rustiger moet zijn. 

Bij veel activiteiten in het Ligahof zit het vol tot aan de toog. Mensen die buiten 
het bereik van de boxen zitten, horen dan niets van wat er gezegd wordt door 
de microfoon. Om beide partijen tevreden te stellen, stelde onze fractie dan ook 
voor om twee extra boxen te hangen ter hoogte van de toog. Dit gaat om een 
minimale kostprijs en zo kan elke vereniging voor zichzelf beslissen of ze enkel de 
boxen ter hoogte van de dansvloer wil gebruiken, of ook die aan te toog. Aan het 
gemeentebestuur om hiermee door te zetten!

N-VA toont haar hart voor Kasterlee 
Op vrijdagochtend 12 februari deelden onze bestuursleden  
valentijnschocolaatjes uit aan het station van Tielen. 

Daarmee tonen we dat onze partij een hart voor Kasterlee heeft.  
Op de foto herkent u gemeenteraadslid Jeroen Van de Water en 
OCMW-raadslid Bob Aerts. 

We hopen dat de chocolade u gesmaakt heeft!

Burgemeester en gemeentebestuur krijgen lage score van u



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

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. 
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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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


