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Dit voorjaar koos N-VA Kasterlee een nieuw lokaal afdelingsbestuur.  
De leden brachten hun stem uit voor Jeroen Van de Water als voorzitter  
en Guy Peeters als ondervoorzitter. Een felle verjonging, waaruit blijkt dat 
ook op lokaal vlak de N-VA de kracht van verandering in de praktijk brengt.

Gedreven ploeg trekt richting 2018
Ondervoorzitter en Tielenaar Guy Peeters 
staat duidelijk zijn mannetje in de nieuwe 
ploeg. “In het dagelijkse leven werk ik bij 
een bank op de dienst betwiste zaken. Mis-
schien de ideale aanloop naar de politiek”, 
lacht Guy. “Toen Yoleen Van Camp me 
vorige zomer vroeg of actief wilde worden 
bij N-VA Kasterlee, aarzelde ik niet. Ik had 
al snel door dat dit mijn ding is.” 

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 staat de N-VA voor een serieuze uit-
daging. “We willen een gedreven ploeg op 
de rails te krijgen”, zegt Guy. “Maar voor-
lopig is mijn voornaamste opdracht om de 
voorzitter zo goed mogelijk te ondersteu-
nen. En uiteraard wil ik mee de lijnen van 
de partij uittekenen.”

De N-VA wil u meer betrekken bij het 
gemeentebeleid
Dat Jeroen Van De Water voorzitter werd 
mag geenszins een verrassing worden ge-
noemd. “Ik draai al lang genoeg mee in de 
politiek om te weten hoe de partij in elkaar 
steekt”, zegt hij. “Door de verhuis van 

Yoleen naar Herentals moest er aardig wat 
worden gesleuteld binnen N-VA Kasterlee. 
Maar alles valt langzaam maar zeker in 
zijn plooi.”

De nieuwe voorzitter wil de komende 
jaren vooral de inwoners meer betrekken 
bij het politieke gebeuren. Zeker geen 
gemakkelijke taak. “Toch hebben we de 
voorbije maanden aardig werk geleverd”, 
meent Jeroen. “Het manke dossier van de 
varkensstal toont opnieuw aan dat een 
absolute meerderheid niet optimaal is. 
Met ons gedreven nieuw bestuur hopen we 
daar de volgende legislatuur verandering 
in te brengen.”

Jong duo leidt N-VA Kasterlee
3de Hippe  
Leeuwenquiz

Vrijdag 30 september
20 uur
Zaal Ligahof
Schoolstraat 36, Lichtaart 

Op vrijdag 30 september  
organiseert N-VA Kasterlee  
voor de derde maal haar Hippe 
Leeuwenquiz. Vorig jaar  
konden wij een prijstafel en 
tombolaprijzen aanbieden van 
meer dan 1 000 euro. Ook dit jaar 
stellen we weer een mooi  
prijzenpakket samen.

De quiz is zowel voor  
gelegenheidsploegen als voor 
doorwinterde quizzers. Een ploeg 
mag uit maximum zes personen 
bestaan. Het inschrijvingsgeld per 
ploeg bedraagt 15 euro. 

Inschrijven kan via  
tim.vanneste@n-va.be

De quiz start om 20 uur.  
De deuren gaan open om 19 uur.

Hopelijk tot dan!

“Wij willen in 2018 de 
absolute meerderheid 
breken.” 
Jeroen Van de Water en  
Guy Peeters
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Geen asielzoekers in De Residentie Tekort aan kleine appartementen dreigt
Minimumoppervlakte voor nieuwe woningen ligt te hoog

Kracht van verandering in Tielen

N-VA gaat nog beter  
communiceren met u!

In het najaar van 2015 kwam het bericht 
dat het voormalige hotel De Residentie 
was verkocht. De nieuwe eigenaars 
hadden bovendien een offerte ingediend 
om er 250 asielzoekers op te vangen. 
Dat zorgde voor veel commotie omdat 
al snel duidelijk was dat 250 mensen 
in dat pand en in die buurt gewoon 
teveel was. Na maanden bang afwachten 
kan de buurt nu eindelijk herademen. 
Er komen geen asielzoekers in De 
Residentie.

Daling instroom is voornaamste reden
De belangrijkste reden is dat er 
voorlopig geen nood meer is aan extra 
opvangplaatsen. Mede dankzij de 
inzet van N-VA-staatssecretaris Theo 
Francken, die aandrong op een betere 
controle en bewaking van de Europese 
buitengrenzen, is de instroom van 
asielzoekers de voorbije maanden fors 
gedaald.

Toen een half jaar geleden de plannen 
voor asielzoekers in de Residentie bekend 
werden, schoot een aantal buurtbewoners 
in actie. Het buurtcomité dat zij 
oprichtten, leverde de voorbije maanden 
zeer knap werk. De bewoners spraken 
niet alleen de pers gericht en duidelijk 
aan, ze maakten de politici in Kasterlee 
ook zeer duidelijk dat De Residentie niet 
geschikt is voor asielopvang.

Samenwerking met buurtbewoners 
zorgt voor enige juiste beslissing

De burgemeester klopte zichzelf dan 
wel op de borst toen het oorspronkelijk 
vooropgestelde aantal asielzoekers in 
De Residentie daalde van 300 naar 250 
(terwijl het gewoon om een aanpassing 
van de offerte door de eigenaar ging), 
voor de N-VA is het afspringen van de 
vergunning de verdienste van een hele 
groep mensen, van het buurtcomité tot 
Theo Francken. 

Ook N-VA Kasterlee had regelmatig 
contact met het kabinet van de 
staatssecretaris en met Theo Francken 
zelf om de bezorgdheden van de buurt 
over te maken. Hij had steeds een 
luisterend oor voor de bekommernissen. 
Dit dossier is dan ook een mooi voorbeeld 
van samenwerking binnen een partij op 
verschillende niveaus, in uw belang.

Kamerlid Yoleen Van Camp vroeg een tijdje geleden aan de 
toenmalige minister van Mobiliteit hoelang de Tielenaars op  
een gemiddelde werkdag stilstaan aan de overweg in 
Tielendorp. Het antwoord was ontnuchterend: drie uur! 
Ecologisch én economisch niet te verantwoorden. De N-VA 
vraagt het gemeentebestuur dan ook om hiermee rekening te 
houden in het Masterplan voor Tielen.

Een verwezenlijking in Tielen die de N-VA wel al rond kreeg, is de 
aanleg van een bushalte in Tielendorp die toegankelijk is voor 
mensen met een beperking. Het gemeentebestuur had daarmee 
aanvankelijk geen rekening gehouden bij de plannen voor de 
heraanleg van het centrum, die in augustus starten. Na aandringen 
van onze partij werd zo’n aangepaste bushalte toch opgenomen 
in het bestek. Vanaf september kunnen dus ook mensen met een 
beperking eindelijk de bus nemen in Tielen.

Op zaterdag 28 mei woonde N-VA Kasterlee een Dag van de Communicatie 
bij in Antwerpen. Onze bestuursleden kregen er heel wat tips die onze partij 
moeten toelaten in de toekomst nog beter en vlotter met u te communiceren.

Op de foto herkent u N-VA-bestuursleden Tim Vanneste, Guy Peeters en Eddy 
Leysen in het gezelschap van Pol Van Den Driessche, communicatieadviseur 
van de N-VA.

Nieuwe wooneenheden moeten een gemid-
delde vloeroppervlakte van minimaal 100m² 
hebben. Zo staat het in de plannen van de ge-
meente voor het centrum. Het Sociaal Verhuur 
Kantoor (SVK) van ISOM slaakt daarom een 
noodkreet: dat ene zinnetje kan er namelijk 
voor zorgen dat honderden mensen in de kou 
blijven staan. Ook de N-VA vindt dat die  
minimumoppervlakte lager moet liggen.

De meerderheid schermt met het argument dat ze geen 
‘kruipkoten’ wil in Kasterlee. Maar waarom zou een 
appartement met één slaapkamer een kruipkot moeten 
zijn? De N-VA zegt allerminst dat een wooneenheid maar 
40m² mag zijn. Maar appartementen van bijvoorbeeld 
70m² moeten zeker kunnen, naast grotere wooneenheden.

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen
Op dit moment vraagt 40 procent van de mensen op de  
wachtlijst van het SVK een woning met één slaapkamer. Slechts 
16 procent van de SVK-woningen in Kasterlee voldoet daaraan. 
20 procent wil een woning met drie of meer slaapkamers.  
Die nemen 40 procent van het aanbod van SVK in beslag.  
Er is dus duidelijk nood aan appartementen met één  

slaapkamer. Door de minimumoppervlakte voor nieuwe  
woningen te hoog te leggen, blokkeert de meerderheid de bouw 
van kleinere, goed-kopere appartementen in Kasterlee.  
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Honderden mensen 
dreigen daardoor geen toegang te krijgen tot een woning.  
De gebruikers van het Sociaal Verhuur Kantoor vormen  
nochtans een bijzonder kwetsbare groep in onze maatschappij. 
De N-VA blijft zich voor hen inzetten.

Weldra ook een fietsostrade in uw buurt

Het mobiliteitsprobleem beperkt zich niet langer tot de grote 
steden. Het staat nu ook letterlijk voor onze deur. Als deel van 
de oplossing wil de provincie Antwerpen al enkele jaren zo 
veel mogelijk mensen op de fiets krijgen. Gedeputeerde Luk 
Lemmens en de voltallige N-VA-fractie trekken dan ook de 
kaart van een verbeterd provinciaal fietsroutenetwerk. Een 
aangroei van het aantal fietsostrades is daarin een belangrijk 
punt.

Vlot en comfortabel naar werk of school
Fietsostrades zorgen ervoor dat je veilig, comfortabel en vlot je 
bestemming bereikt. Ze liggen vlak langs spoorwegen, autosnel-

wegen en kanalen en verbinden zo steden op de kortste en snelste 
manier met elkaar. Voor langere afstanden is het dé manier om 
aangenaam en veilig naar school of naar het werk te fietsen. 

De verbindingen Antwerpen-Mechelen en Antwerpen-Essen  
kan je vandaag al gebruiken. Van het traject Herentals-Balen  
werden al belangrijke stukken aangelegd. En ook de route  
Antwerpen-Lier is in volle ontwikkeling. 

Fietsostrade langs spoor in Kasterlee
Maar ook voor Kasterlee is er goed nieuws. In november besliste 
de provincieraad om de route Turnhout-Herentals via Kasterlee 
langs de spoorlijn te leggen als voorbeeld van een alternatieve 
fietsostrade. Het traject loopt door twee natuurgebieden, maar 
de provinciale dienst Mobiliteit doet er alles aan om de nieuwe 
fietsostrade te verzoenen met de eisen die aan een natuurgebied 
gesteld worden.

De N-VA heeft er alvast goede hoop op dat inwoners van  
Kasterlee snel aangesloten worden op het fietsostradenetwerk.

  Er waren plannen om hier 250  
asielzoekers onderdak te geven.  
Maar zover komt het niet.

Meer weten over het fietsbeleid van de provincie?
Surf naar www.provincieantwerpen.be en klik door naar 
het thema ‘leefomgeving’.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

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 HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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België is een van de strengste landen
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