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Nieuwjaarsreceptie
N-VA Stabroek wenst u
een gelukkig en gezond 2017!

Met Vlaams minister
Philippe Muyters
Het bestuur van N-VA Stabroek
nodigt u uit op haar nieuwjaarsreceptie n Kasteel Ravenhof.
Als gastspreker verwelkomen we
Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport
Philippe MUYTERS.

Kasteel Ravenhof
Oud Broek 6
2940 Stabroek
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Nieuwjaarsrec

Een deel van het N-VA-bestuur: zittend van links naar rechts:Veerle Nuyts, Chris Van Haute,
Rik Frans, Kristel Pittoors, Michel Demartelaere. Staand van Links naar rechts: Thomas
Meylaerts, Ludo Reyntjens, Dries Lion, Marleen Bocken, Ludo Verschueren, Gust Anthonissen,
Jan Van Baarle, Danielle Logiest, Jos Kauwenberghs, Lesley Denys, Etienne Vanalme

Het jaar 2016 is weer voorbijgevlogen
In Stabroek, Hoevenen en Putte gaan we verder op de ingeslagen weg. Een
bevestiging van goed bestuur met oog en oor voor iedere inwoner. Zoals de
voorbije jaren gaan we ook in 2017 stevig aan de slag voor u.
Dit jaar staat er heel wat op de agenda! De
wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat,
Jan Matstraat en Moretuslei (deel) staat op
het programma. De werken op de Picolo-site
gaan goed vooruit en geraken stilaan afgewerkt. Het kerkje Attenhoven in Hoevenen
wordt verder gerenoveerd. Het plafond zal
worden aangepakt alsook krijgt het ganse
interieur een grondige behandeling tegen
memel. Ook het hekwerk rondom de kerk is
toe aan een grondige restauratie. Binnenin
de oude kerk zal eindelijk een klein sanitair
gedeelte komen.

nakerk zullen in 2017 afgewerkt zijn. Dit is
maar een greep uit de talloze projecten die
op stapel staan. Ondertussen werken we
dagdagelijks voort om het iedereen aangenaam te maken.

Binnenkort starten de werken van de nieuwe
verlichting in het park rondom het gemeentehuis. Aan het mooie Ravenhof komt na
de afbraak van het bijgebouw een nieuwe
fietsenstalling met elektrische oplaadpunten.
De renovatie van het kasteel zetten we voort:
de ramen worden stap voor stap vernieuwd
met respect voor het authentieke karakter.
De restauratiewerken aan de Sint-Cathari-

U kan op onze inzet blijven rekenen. Onze
N-VA-ploeg wil toegankelijk, aanspreekbaar
en bereikbaar zijn voor alle inwoners.

Namens het bestuur van N-VA Stabroek
wens ik jullie een gezond en heel fijn jaar!
Een jaar vol rozengeur en maneschijn, geloof
in de mensen en de vaardigheid om de realiteit op een verrijkende manier te aanvaarden. Laten we samen voor een warme en
gezellige gemeenschap gaan.

Ik wens u alvast veel leesplezier met dit huisaan-huisblad.
Rik Frans, burgemeester
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Dames in de Villa!

3

Even voorstellen:

Graag nodigen we u uit voor een nieuwe Dames in de Villa,
een gespreksavond van en voor vrouwen.
Op 10 februari verwelkomen we Evi van der Planken, districtsburgemeester van Berchem. Evi is naast
politica ook nog advocate, ontwerpster en mama van twee zoontjes. En dus een vrouw met een zeer drukke
agenda. Maar hoe krijg je dit rond, als vrouw in de politiek? Welke hindernissen moet je hiervoor nemen?
Hoe zorg je voor dat fragiele evenwicht tussen werk en gezin? Dit legt Evi je graag uit op 10 februari.
Ze neemt je graag mee op haar doorsnee werkdag. Naast deze politieke activiteiten heeft ze haar eigen modelabel, ook dat licht ze
graag en met veel passie toe op deze avond. De dames in de villa staan weer helemaal klaar om u met plezier te ontvangen voor
alweer een zeer boeiende avond!
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Nieuws over
de NX en
op- en afrittencomplex aan
logistiek park
Schijns (LPS)
Wist u dat de Vlaamse
Regering de fondsen in 2018
voor de eerste onteigeningen
van de NX heeft opgetrokken
van 750 000 euro naar
1 250 000 euro.
Dit lang aanslepende dossier
begint letterlijk in beweging
te komen. Wij blijven de
vinger aan de pols houden en
gaan voor verkeersleefbare
dorpskernen waar geen
doorgaand verkeer is.

stabroek@n-va.be

Evi van der Plancken,
districtsburgemeester Berchem

De Babbelcaravan

N-VA Stabroek luistert naar uw mening!
Onze babbelcaravan is er voor iedereen. Wij komen op vele plekken in ons
dorp. Elke wijk die we bezoeken zal een persoonlijke uitnodiging krijgen. Als u
die dag niet vrij bent, kom dan naar een andere wijk op een ander moment.
N-VA Stabroek hecht veel waarde aan overleg en samenwerking met alle inwoners van ons dorp.
Daarom organiseren we onze Babbelcaravan. Geef gerust suggesties. Wij luisteren graag om
Stabroek, Hoevenen en Putte aangenaam te maken.
Op deze manier houden we een vinger aan de pols voor wat leeft in onze gemeente. We blijven
de uitdagingen met open vizier aanpakken en houden het belang van alle inwoners voor ogen.
Hopelijk zien we jullie aan onze Babbelcaravan.

Agenda Babbelcaravan

Van links naar rechts: Lesley Denys, Ludo Reyntjens, Chris Van Haute, Michel Demartelaere

Chris Van Haute, onze nieuwe
OCMW-voorzitter

Ludo Reyntjens, schepen van
Mobiliteit en Milieu

Chris neemt de plaats in van Els Verbist, die verhuist op 1
januari naar een andere gemeente. Chris is 48 jaar en woont
sinds 1974 in de Kerkstraat te Hoevenen. Ze is gehuwd met
Tom Tilleman en moeder van twee zonen en een dochter.

Ludo Reyntjens is 58 jaar en woont in de Parklaan in Stabroek.
Hij is de nieuwe schepen van Mobiliteit en Milieu (ter vervanging van An Vanalme wegens ziekte).

Van opleiding is Chris programmeur - analist. In 1988 startte
ze bij de Generale Bank NV als adviseur ondernemingen in het
kantoor te Kapellen en dit voor een periode van 19 jaar. In 2007
ging ze een nieuwe uitdaging aan. Financiële hulpkreten van
bedrijven en particulieren en constructies rond bouwprojecten
werden vervolgens haar verhaal. Dat leidde tot een bedrijf samen
met Tom, haar echtgenoot, waar mensen centraal staan, zowel
personeel, klant als aannemer. Tijdens haar bankcarrière is ze
ruim 10 jaar voorzitster geweest van het oudercomité van de
Gemeentelijke Basisschool De Rekke. Ook in de Parochie in
Hoevenen weten ze haar te vinden en neemt ze de doopcatechese
voor haar rekening.

Ludo is al 37 jaar gehuwd met Lut Van Rompay. Samen hebben
ze twee dochters en zijn ze tevens trotse grootouders van drie
kleindochters en één kleinzoon. Ludo is van opleiding elektricien. Hij is zijn loopbaan gestart en beëindigd bij Opel België.
Hij beperkt zich tegenwoordig tot fietsen, maar Ludo was vroeger een hevige sporter, die zelfs triatlons en marathons niet uit
de weg ging. Nu beperkt hij zich tot fietsen. Hij is al jarenlang lid
van WTC De Klok, waarvan hij sinds 2004 voorzitter is.

Twee nieuwe N-VA gemeenteraadsleden vanaf 1 januari 2017
Lesley Denys, is 36 jaar, gehuwd met Sven De Villa en mama

van Robbe. Ze woont in de Wilgenlaan te Hoevenen. Tot in 2011
werkte zij als administratief bediende. Toen de ziekte MSA bij
haar moeder werd vastgesteld heeft zij haar leven over een andere boeg gegooid. Zij werd de persoonlijke assistente van haar
mama (via een Persoonlijk Assistentiebudget). Na het overlijden
van haar mama in 2013 werd zij voltijds huisvrouw om zich te
kunnen toeleggen op haar passie: vrijwilligster bij VZW Bring a
smile.

Michel Demartelaere is 61 jaar en gehuwd met Marleen
Bocken. Hij woont in de Canadalaan in Hoevenen. Samen zijn
zij de trotse ouders van twee zonen en één dochter en hebben ze
ook drie schatten van kleinkinderen. Michel was tot eind 2009
zelfstandig dakwerker. Toen heeft hij een hersenbloeding gekregen en sindsdien is hij op invaliditeit. Toch blijft Michel gepassioneerd door sport. Hij was jarenlang actief bij BBC Gembas en
is nog steeds coach bij BBC Ekeren en voorzitter van de nieuw
opgerichte voetbalclub in Stabroek, FC DOVO. Hij beoefent ook
de duiksport bij de Handi Divers, een duikclub voor mensen met
een beperking.

(telkens van 10.00 tot 12.00 uur)

Samen met gemeentelijke basisschool
De Rekke kijken we naar de toekomst!

 Zondag 19 februari 2017
Speelweide jonker de Hazelaan
(haezepad) te Stabroek
 Zondag 23 april 2017
Speelweide Berkenlaan te Hoevenen
 Zondag 11 juni 2017
Speelweide Huzarenberg te Putte

De Babbelcaravan van N-VA Stabroek, met schepen van
Mobiliteit en Milieu Ludo Reyntjens.

Onze gemeenteschool kent een grote groei. Om het bijkomende leerlingenaantal te
kunnen huisvesten moeten we overgaan tot de bouw van extra klaslokalen. We hebben al tijdelijk noodklassen geplaatst. We zaten niet stil en kochten de gronden Van
Look aan (tussen de sporthal en de school). Een terreinoppervlakte van 8 000 vierkante meter die we gaan gebruiken voor de uitbreiding van de school. Tweeduizend
vierkante meter mogen we volgens de stedenbouwkundige voorschriften bebouwen.
Onze school heeft die uitbreiding dringend nodig en daar maken we werk van!

www.n-va.be/stabroek

De Verandering Werkt. Ook voor u!
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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