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Samen voor een eerlijke politiek die uw belangen dient

N-VA gaat samen met Open VLD naar de kiezer
N-VA en Open VLD slaan in onze gemeente de handen in elkaar en gaan met één lijst naar de kiezer. De 
voorbije jaren was er in de gemeenteraad al een intensieve samenwerking tussen onze partij en de 
liberalen. Dit is daar een logische voortzetting van. We gaan voor een eerlijke politiek die uw belangen 
dient.

Waarom deze samenwerking?
Onze slogan is ‘samen sterker voor u’. Als je in een gemeente 
iets wil realiseren, is samenwerking essentieel. De voorbije 
jaren hebben wij altijd zeer goed kunnen samenwerken met 
elkaar en ook na de verkiezingen van 14 oktober 2018 zou-
den de liberalen onze eerste gesprekspartner geweest zijn, 
dus kiezen wij voor duidelijkheid naar de bevolking toe en 
zetten zowel N-VA als Open VLD onze beste mensen samen 
op één lijst. Wij willen onze inwoners niet opzadelen met een 
versnipperd politiek landschap waar een kat haar jongen niet 
meer in kan vinden.

Wij willen één lijst naar voor schuiven die hét alternatief zal 
bieden voor al onze burgers die na meer dan 40 jaar alleen-
heerschappij van de CD&V toe zijn aan een andere vorm 
van politiek. Dossiers zoals die van de megavarkensstal in 
Kleinrees, waar de belangen van een varkensboer met nauwe 
banden met het schepencollege prefereren op de belangen van 
de burgers, behoren met ons definitief tot het verleden. 

Wat bedoelen wij met die andere politiek?
Wij gaan voor een eerlijke politiek. Een onafhankelijke poli-
tiek die vertrekt vanuit de burger. Uw belangen horen voorop 
te staan. 

Verder waren er de problemen met alle omleidingen en 
wegenwerken van de voorbije maanden, die slecht op elkaar 
afgestemd waren. Daardoor moesten onze fietsers heel wat 
maanden tussen de vrachtwagens laveren om te gaan sporten 
in de Molenstraat. Ook dat willen wij beter aanpakken.

De samenwerkingslijst staat voor een eerlijke politiek, ten 
dienste van de burger. Wij gaan voor een bestuur dat luistert 
naar uw mening en waarbij het belang van elke inwoner van 
Kasterlee, Tielen én Lichtaart telt. Samen sterker voor u!

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

N-VA Kasterlee wenst u fijne feestdagen!

N-VA Kasterlee wenst 
u een fijn 2018!
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Spaarzaam omspringen met uw belastinggeld 

Dure, lege parking onder ontmoetingscentrum 
Op 1 september werd het nieuwe ontmoetingscentrum in Kasterlee met veel bravoure door het gemeentebestuur 
ingehuldigd. Het is een duur project met een prijzige ondergrondse parkeergarage

Bij de voorstelling van de plannen 
voor het centrum in diverse commis-
siezittingen werd ons steeds verzekerd 
dat de parking gratis door iedereen 
gebruikt zou mogen worden. En dat 
het dus ging om een toename van het 
aantal beschikbare parkeerplaatsen in 
het centrum van Kasterlee. 

Om de dorpskern te versterken en 
voor de bereikbaarheid van horeca en 
handelaars, vond N-VA Kasterlee dit 
een prima zaak. Het gemeentebestuur 
kwam echter terug op het aangegane 
engagement. De parking kan niet 

door iedereen gratis gebruikt worden, 
alleen de bezoekers van het ontmoe-
tingscentrum mogen gratis parkeren. 

Omdat het aantal activiteiten in 
het OC nu eenmaal beperkt is en er 
bovendien een sluitingsdag is, moeten 
we spijtig genoeg vaststellen dat deze 
dure parking quasi steeds leegstaat. 
En dat vinden wij een gemiste kans en 
verkwisting van gemeenschapsgeld. 
Daarom stellen wij voor om de par-
king kosteloos open te stellen voor de 
bevolking en over het gebruik ervan 
duidelijk te communiceren.

Werken aan Tielensteenweg 
nodeloos duurder
Jo Van de Water, N-VA-gemeenteraadslid en inwoner 
van de Tielensteenweg, zag met lede ogen de aanvat-
ting van de werken aan in september.

 “Het begin van de werken was rampzalig. Het studie-
bureau had een verkeerde studie gemaakt over waar al 
de leidingen zich bevonden. Plots werd dan maar de 
hele weg opgebroken, zonder dat de inwoners daar iets 
van wisten. 

Dat heeft voor een hoop ergernis gezorgd. Het gevolg 
is wel dat de werken duurder zullen uitvallen door 
fouten van het studiebureau. Ik heb de schepen op de 
gemeenteraad al gevraagd of het studiebureau of de 
gemeente zelf zal opdraaien voor de extra kosten. 

Daar kon de bevoegde schepen geen antwoord op ge-
ven. Ik blijf in elk geval de vinger aan de pols houden”, 
aldus Jo.

N-VA wil kerstmarkt nieuw leven inblazen
N-VA Kasterlee pleit ervoor om opnieuw een kerstmarkt te organiseren 
in Kasterlee. Enkele jaren terug stierf de toenmalige kerstmarkt een 
stille dood na de beslissing van het gemeentebestuur om de verkoop 
van alcoholische dranken te verbieden aan de kraampjes van deelne-
mende verenigingen. 

Het weren van alcoholische dran-
ken was een strenge maatregel 
na een éénmalig incident. Zeker 
omdat die niet geldt voor andere 
markten en activiteiten in onze 
gemeente. Een evaluatie van deze 
ingreep dringt zich dan ook op. 
Een goed georganiseerde kerst-
markt kan volgens ons bijdragen 
aan het positief toeristisch imago 
en de uitstraling van Kasterlee. 
Onze verenigingen krijgen de 

kans om hun clubkas te spijzen, 
handelaars en horecazaken krijgen 
extra klanten over de vloer en onze 
bevolking heeft er een sfeervolle 
activiteit bij. Een win-win voor 
iedereen. Op de gemeenteraad 
van oktober vroeg onze fractie om 
opnieuw een volwaardige kerst-
markt te organiseren. Wij hopen 
alvast dat het bestuur daar oren 
naar heeft

 N-VA stelt voor om de parking onder het nieuwe 
ontmoetingscentrum kosteloos open te stellen voor 
iedereen. V.l.n.r.: fractievoorzitter Kris Goossens en 
OCMW-raadslid Elvira Bellens. 

 Door een fout van het studiebureau zullen de wegen-
werken in de Tielensteenweg duurder uitvallen.  
De vraag is wie dat gaat betalen? Op de gemeenteraad van oktober vroeg onze fractie om opnieuw een 

volwaardige kerstmarkt te organiseren.  Wij hopen alvast dat het bestuur 
daar oren naar heeft.

N-VA Kasterlee wenst  
u een prettige kerst!
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Eddy Leysen
1  Wie is Eddy Leysen?

Ik ben 44 jaar en papa van twee kinderen en sinds vorig jaar 
weduwnaar. In het dagelijkse leven ben ik journalist, de jongste 
tijd vooral gericht op sport. In het verleden was ik correspon-
dent voor de Gazet Van Antwerpen. Ik woonde sinds mijn 
geboorte onder de kerktoren van Kasterlee, een jaar of acht 
geleden verhuisde ik naar de deelgemeente Lichtaart. 

2  Wat doe je in je vrije tijd?
Al jaren maak ik deel uit van het lokale verenigingsleven. In 
mijn jeugd voetbalde ik bij SK Kasterlee en speelde ik bij de 
fanfare. Tien jaar geleden zette ik het op een lopen, in de letter-
lijke zin van het woord. Als lid van de Kastelse joggingclub liep 
ik recent mijn 42ste marathon. Met een sportief doel voor ogen 
in 2018 sloot ik me eerder dit jaar aan bij de Kastelse kajak-
club en sinds kort geniet ik opnieuw van ploegsport dankzij 
korfbalclub Vobako. Ook ben ik een van de drijvende krachten 
achter de bosloop voor Kom Op Tegen Kanker die elk jaar in 
september heel wat mensen naar Lichtaart lokt.

Yo Ennekens
1  Wie is Yo Ennekens?

Mijn officiële naam is Yolanda Ennekens, maar de mensen hier kennen 
mij als Yolande of Yo. Ik ben afkomstig van Lichtaart, mijn ouders 
hebben altijd in de Leistraat gewoond. Na mijn studies aan de HIK ben 
ik met mijn man in de provincie Luxemburg gaan wonen. Daarna zijn 
we in Olen komen wonen, om dan uiteindelijk terug in Lichtaart te 
belanden, namelijk in Achterlee. 

2  Wat doe je in je vrije tijd?
Drie jaar geleden is mijn man helaas overleden, waardoor ik mij meer 
ben gaan bezig houden met het verenigingsleven in onze gemeente, en 
dan vooral bij Okra Lichtaart. Ik ben er nu medesecretaris. Misschien 
vreemd omdat ik nu in Kasterlee woon, maar ik blijf een echte Licht-
aartse. Ik ben ook vrijwilliger bij de bibliotheek in Lichtaart, waar ik 
elke vrijdag koffie serveer aan de bezoekers en een praatje met hen sla. 

Koen Roefs
1  Wie is Koen Roefs?

Ik ben 36 jaar en ik woon al mijn hele leven in Tielen, maar ver-
huis zeer binnenkort naar Lichtaart. Sinds 2007 baat ik het café 
De Grote Fluit in Tielen uit. Ik heb het van geen vreemden, want 
mijn grootouders hebben jarenlang café De Witte Duif uitgebaat, 
ook in Tielen. Daarnaast ben ik ook nog vertegenwoordiger voor 
roltabak. 

2  Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben geboren en getogen in Tielen. Aangezien ik tegenover de 
pleinen van KFC Tielen woonde, was de stap naar de voetbal snel 
gezet. Ik heb daar tot mijn 20 jaar gevoetbald, om dan de overstap 
te maken naar de caféploeg SV Mazel. Daarnaast ben ik ook lang 
bij de KLJ actief geweest. Tegenwoordig steun ik als cafébaas ook 
de Dove Duivels, de nationale voetbalploeg voor slechthoren-
den. Onder meer omdat Tielenaar Senne Dierckx daar bij speelt. 
Ik speel tegenwoordig nog bij een zaalvoetbalploeg, waar ik als 
keeper zoveel mogelijk de netten schoon probeer te houden.

Twee vragen aan…

Eddy Leysen, Koen Roefs en Yo Ennekens



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 Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
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.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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:     /     /
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