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VU: HUBERT WILLEMS, OLIEMEERS 15, 9230 WETTEREN

Mandatarissen Jean-Paul De Corte, Winnie Meeus, 
Peter Blancquaert en Annelien Van Der Gucht nodi-
gen U namens N-VA Wetteren uit op onze gespreks-
avond met staatssecretaris voor Asiel & Migratie en  
Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken.

“De keuze is duidelijk: 
open grenzen of sociale 
zekerheid waarborgen 
voor onze mensen.”

Hubert Willems, voorzitter 

Theo toert in Wetteren
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De gespreksavond op dinsdag 13 
maart om 19.30 uur in CC Nova

Inschrijven is verplicht (slechts enkele plaatsen zijn 
nog beschikbaar!) via: wetteren@n-va.be

Theo Francken zal zijn beleid toelichten en ingaan op 
de uitdagingen die Vlaanderen anno 2018 wachten. 
Ook de Wetterse bevolking heeft ervaring met die 

uitdagingen, het wordt dus zeker interessant.

Theo Francken zal ook een eerste groep mensen op 
de lijst van N-VA Wetteren voorstellen.

Noteer alvast in uw agenda

Quiz met als prijs een Sangria bowl
Wat staat op deze foto? 
Antwoord voor 20 maart via e-mail: wetteren@n-va.be, met opgave van uw adres.

Schiftingsvraag: hoeveel juiste antwoorden worden er gegeven?

Veilig thuis.. p. 2 …in een welvarend Wetteren p. 3
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wetteren@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Wetteren
Veilig: De N-VA staat voor een verkeersveilige gemeente voor voetgangers, fietsers 
en automobilisten, maar met respect voor de gerechtvaardigde belangen van onze 
middenstand en industrie. Wetteren is geen grootstad, ons handelscentrum moet 
aangenaam en goed bereikbaar zijn, met vlotte parkeermogelijkheden. Knelpun-
ten zoals het Felix Beernaertsplein, de Frunparksite en de Kapellendries vragen 
onze speciale aandacht. Minister van Verkeer Weyts maakt werk van veilige fiets-
paden, onder meer op de N 462 en tussen het Strop en Bavegem.

Veilig: De N-VA wil dat u zich veilig voelt: inbraak en overlast moeten bestreden wor-
den. Ons gemeenteraadslid Jean-Paul De Corte pleit voor moderne bewakingscamera’s 
op de Markt, steun voor de politie en een globaal actieplan.

Veilig: Ook uw huisdieren hebben recht op een veilige 
omgeving. Voorstellen voor diervriendelijk vuurwerk, 
ingediend door N-VA-raadslid Meeus, zijn voor ons van-
zelfsprekend. In het volgende bestuur vraagt de N-VA een 
schepen die dierenwelzijn als volwaardige bevoegdheid 
krijgt.

Thuis: Iedereen in Wetteren die wil integreren in onze gemeenschap krijgt alle 
kansen. De N-VA sluit niemand uit en kiest voor wie het echt nodig heeft met een 
eerlijk migratie- en inburgeringsbeleid. Daarbij is de kennis van het Nederlands 
cruciaal. 

Thuis: Onze deelgemeenten en deelkernen mogen niet verwaarloosd worden. De N-VA 
wil hen bij het beleid betrokken houden. Buurtcomités die met positieve acties hun wijk 
leefbaar trachten te houden, verdienen een betere onder-
steuning. 

Thuis: Mensen met een beperking, minderbedeelden en gepensioneerden moeten 
kunnen deelnemen aan en actief betrokken worden bij het sociale leven. Een mel-
dingspunt bij de gemeente voor vereenzaamde mensen met problemen is wense-
lijk. 

Thuis: Alleen in een proper Wetteren voelen we ons thuis. Wantoestanden rond glas-
containers en parkjes moeten aangeklaagd worden. De N-VA wil de vervuilers laten 
betalen, zij moeten beboet worden. Het proper houden van onze gemeente begint bij 
ieder van ons. 

Welvaart: De middenstand is de motor van onze welstand. De N-VA wil alle handels-
zaken in gans Wetteren maximaal ondersteunen in samenwerking met de professionele 
verenigingen. Zij brengen leven in de straten, geld in de gemeentekas en versterken het 
gemeenschapsgevoel.

Horeca: heeft haar rechten en haar nut. Fietsstallingen kunnen geplaatst wor-
den zonder parkeerplaatsen op te offeren. Over de betaalde prijs gaan we zedig 
zwijgen. Zeker als we de opmerkingen aanhoren hoe weinig gebruiksvriende-
lijk ze zijn!

Thuis: Ons thuisgevoel wordt versterkt door het bewaren van onze mooie tradities. We mogen best trots 
zijn op het prachtige Vlaams erfgoed in onze gemeente. De N-VA is een sterke gemeenschapspartij die 
de Vlaamse identiteit centraal stelt.



3

www.n-va.be/wetteren

Celien Van Der 
Stuyft

Ingrid Buyl

Norma Van Der 
Stuyft  

Jeanine  
Eeckman

Lena Van Der 
Gucht

José Sprangers

Marc Herrebaut

Nieuwe gezichten bij N-VA Wetteren

Bestuursleden N-VA Wetteren

Zin om mee te doen? Contacteer ons op wetteren@n-va.be

Jonathan  
De Graeve

Johan Ver Eecke

Tom Bracquez

Sarah Aelbrecht 
41 jaar, leerkracht 
secundair  
onderwijs, Oorde-
gemsesteenweg

Michaël Bracke 
37 jaar, advocaat, 
Den Blakken

Freija Colpaert 
31 jaar, communi-
catieverantwoor-
delijke, Westrem

Bruno Van 
Cauwenbergh
41 jaar, advocaat, 
Overschelde

Willy Rawoens 
67 jaar, tandarts, 
Wetteren  
Centrum



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 Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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