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Kontich-Waarloos
V.U. Erik Jacobs
Lintsesteenweg 30
2550 Kontich

Doe mee!

N-VA BBQ Lint /
Kontich-Waarloos
Wanneer?
Zaterdag 22 mei,
vanaf 16.30 uur
Waar?
Terreinen voetbalclub KFC
Lint, Lerenveld 35A, Lint
Prijs?
Volwassenen: 15 euro
Kinderen tussen 6 en 12 jaar:
10 euro, jonger dan 6: gratis

Kontichse kiezer stemt massaal N-VA
Kontich is een van de kieskantons waar de N-VA niet
alleen heeft gewonnen, maar met 21,6 % van de stemmen
bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement zelfs de grootste partij is geworden. Lijsttrekker Bart De Wever kreeg 12 290
stemmen achter zich. Daarmee werd hij dé stemmenkampioen in onze regio.
Deze schitterende uitslag doet ons uiteraard deugd! Maar het
succes verbaast ons niet: de N-VA draait niet rond de pot, zegt
waar het op staat, is consequent en rechtlijnig en verdedigt het
algemeen belang van alle Vlamingen. Daarnaast is ze er niet
vies van de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan het beleid. Want met roepen aan de zijlijn alleen kom
je er niet.

Bart De Wever werd
bij de verkiezingen
van vorig jaar dé
stemmenkampioen
in onze regio.

Doe mee!
Deze fantastische uitslag deed ook onze lokale werking goed. Maar alles kan
beter! Doe mee en word vandaag nog N-VA-lid of bied u aan als actieve medewerker! Want er komt nog heel wat werk op ons af, zoals voor de federale verkiezingen en voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012.
Voel je het kriebelen, spring dan gerust even binnen bij Erik Jacobs,
Lintsesteenweg 30 in Kontich of contacteer hem via erik.jacobs@n-va.be of op
het nummer 03 457 27 08.

155 nieuwe sociale huurwoningen tegen 2020?
Gastspreker:
Vlaams minister
Philippe Muyters
Inschrijven kan via
harre.vandenbulcke@n-va.be
of bij de Kontichse
bestuursleden

Op 1 september 2009 trad het nieuwe Grond- en Pandendecreet in werking. Dit
decreet heeft onder andere grote gevolgen voor de sociale huisvesting.
Elke gemeente krijgt een ‘bindend sociaal objectief’ opgelegd. Concreet betekent dit
dat iedere gemeente een zeker aantal sociale huurwoningen moet bijbouwen.
Aangezien Kontich momenteel slechts over zo’n 2 % sociale huurwoningen
beschikt, is er nog heel wat werk aan de winkel. Zo zal Kontich-Waarloos tegen 2020
zo’n 155 bijkomende sociale huurwoningen moeten tellen. Naast een inhaaloperatie
voor sociale woningen, moeten er ook nog bijkomende sociale koopwoningen en bouwkavels gerealiseerd worden.
Hopelijk zal dit ertoe bijdragen dat wie in Kontich-Waarloos
wil blijven wonen, dat ook op een betaalbare manier kan.
Liesbeth Homans
Vlaams parlementslid
liesbeth.homans@vlaamsparlement.be
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Even voorstellen …

Erik Jacobs en Veerle Vandenbulcke,
twee sterkhouders van de Kontichse N-VA
Erik Jacobs
Voorzitter N-VA
Kontich-Waarloos
Lintsesteenweg 30
2550 Kontich
erik.jacobs@n-va.be

WIE IS ERIK JACOBS?
Erik werd geboren in
Mortsel in 1944 maar
groeide op in het ‘slijkdorp Groenenhoek’ in
Berchem. Na middelbare studies trok hij richting
Brussel. Erik huwde Rita Debie en werd vader van
een tweeling, die op hun beurt voor vier kleinkinderen zorgden. “Nu ben ik een jong gepensioneerde
die tijd tekort heeft. De kleinkinderen opvangen
staat elke woensdag
vast op de agenda.
Donderdagmiddag is het VVVG-middag (Vlaams
Verbond voor Gepensioneerden). Is er dan nog tijd
over: fotografie, videografie, en lezen over politiek
uiteraard.”
WAAROM KOOS HIJ VOOR
DE N-VA IN KONTICH-WAARLOOS?
Erik is op logische wijze vanuit de Volksunie naar
de N-VA gegroeid: “Het eerste ledencongres, de
eigenlijke oprichting van de N-VA in Gent, was een
emotionele ervaring: Vlaanderen leeft!” In KontichWaarloos vormde de N-VA bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een kartel met CD&V. Het kartel
werd echter geen uitgesproken succes. Lokale situaties, aversie voor mandatarissen van het uittredende
college … waren mede oorzaak van een magere verkiezingsuitslag.
ALS ERIK BURGEMEESTER WAS…
… dan zou hij eerst en vooral het centrum autovrij
maken, vanaf het administratief centrum
Mechelsesteenweg tot op de Antwerpsesteenweg
(aan de Edegemsestraat) en de Molenstraat tot de
Gemeenteschool, " ... in combinatie met de nodige
aanpassingen op het vlak van parkeergelegenheid
en openbaar vervoer. Daarnaast zou ik onze winkeliers en de horeca meer stimuleren om hun zaken
een aangepaste naam in het Nederlands te geven.”
WAT IS ZIJN MOOISTE PLEKJE IN KONTICH?
“Het gaat niet alleen over Kontich: de gemeente
heet Kontich-Waarloos! En in Waarloos, daar heb-

ben we nog veel mooie plekjes: aan de visvijver, en
achter de kerk en het oude gemeentehuis. Ook mooi
is Groeninghe Hof en omgeving, de landerijen en
dreven …” Maar Kontich-Waarloos heeft ook lelijke
plekjes, zoals de voetpaden, die vooral voor de senioren onveilig zijn. Erik vraagt ook wat meer politieaandacht voor de ‘hangjongeren’ die overdag de
voetpaden in het centrum versperren door fietsen of
half op het voetpad geparkeerde auto’s.

Veerle Vandenbulcke
OCMW-raadslid
Vlierenpaal 14
2550 Kontich
veerle.vandenbulcke@n-va.be

WIE IS VEERLE
VANDENBULCKE?
Veerle is gehuwd met
Wilhelm Schiltz, moeder van vier kinderen en grootmoeder van een kleinzoon. Ze volgde een opleiding
tot regentes wiskunde, fysica en scheikunde. Sinds
28 jaar is ze huismoeder met heel veel om handen,
vooral vrijwilligerswerk. Ze zet zich in voor de
Speelbrug - de eerste ontmoetingsplaats voor kinderen met ouders in Vlaanderen - en de mindermobielencentrale.
WAAROM KOOS ZE VOOR
DE N-VA IN KONTICH-WAARLOOS?
“De N-VA is ook in Kontich nodig: een partij die
rechtlijnig is en voor álle mensen in Vlaanderen
opkomt”, zegt Veerle. Ze is voor de N-VA OCMWraadslid, tot volle tevredenheid van de kartelpartner
en gerespecteerd door de oppositie.
ALS VEERLE BURGMEESTER WAS …
… dan zou ze als eerste actiepunt een rustiger en
properder dorp realiseren!
WAT IS HAAR MOOISTE PLEKJE IN KONTICH?
“Dat is een moeilijke vraag … ik had graag wat
meer groen gezien, ondanks het feit dat we op de
‘boerenbuiten’ wonen. Heel lelijk vind ik echter de
papiercontainer in de Holle Weg en dan vooral de
mensen die er blijven papier storten, ondanks een
afsluiting en een groot bord met daarop ‘VOL –
NIET MEER STORTEN’.
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Bart De Wever, voorzitter N-VA
“We moeten eindelijk de hervormingen doorvoeren waarvan we al
jaren allemaal weten dat ze noodzakelijk zijn. Hoe langer we daarmee wachten, hoe meer onze welvaart afbrokkelt. We moeten nu alle
sociaal-economische bevoegdheden overhevelen naar Vlaanderen en
Wallonië. Laat elke gemeenschap maximaal de eigen vleugels uitslaan.”

Vlaanderen werkt wél!
Het Belgisch niveau sukkelt van de ene crisis in de andere. De politieke crisis van de voorbije weken is het zoveelste
federale dieptepunt. De N-VA heeft er genoeg van, net zoals steeds meer mensen. Alle Vlaamse partijen
moeten daarom eindelijk eens openlijk toegeven wat ze al jaren weten: de Belgische structuren werken niet meer.
Geert Bourgeois: "Gelukkig beschikken we in Vlaanderen over een regering die functioneert,
die beslissingen neemt en die de financiën saneert. Op het Belgisch niveau werd er daarentegen een archislecht beleid gevoerd, zoals het opengrenzenbeleid inzake migratie."
Philippe Muyters: "Vlaanderen beperkt het begrotingstekort tot 500
miljoen euro en doet dat zonder extra besparingen, zonder geroep en
getier en zonder bezoeken aan de koning."
Geert Bourgeois, viceminister-president en Vlaams
minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De info rm atie d ie o p d it d o cum e nt w o rd t
verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik
van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De
w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e
bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer
te n o p zich te van d e ge ge ve nsve rw e rk ing
vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het
verbeteren o f het verw ijd eren ervan.



Philippe Muyters, Vlaams minister
van Begroting, Financiën,
Ruimtelijke Ordening, Werk en Sport

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie.
Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen.
NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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