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“De N-VA verdedigde altijd het ASZ campus 
Wetteren. De Wetteraar betaalt hier ook voor! 
Wij steunen ten volle de oprichting van een 
huisartsenwachtpost in het ziekenhuis. Op deze 
wijze realiseren wij waar de Wetteraar recht op 
heeft: basiszorg in een eigen ziekenhuis!”

Familieman met oog op de toekomst, 
drie kinderen en drie schoonkinderen. 
Zes schatten van kleinkinderen.

N-VA-voorzitter Hubert Willems is fier op de komst van Theo Francken. “Hij inspireert ons bestuur in Wetteren: sociaal recht-
vaardig, met begrip en volwaardige opvang voor wie het verdient, maar zonder pardon voor wie hier niet thuishoort of wil horen!”

Maak kennis met Herman 
Van Assche, lijsttrekker 
N-VA Wetteren 

35 jaar actief als chirurg in het ASZ, drijvende 
kracht in de organisatie van de spoedopname. 
Blijvend strijd gevoerd om deze dienstverlening 
te kunnen behouden voor de Wetterse bevolking.

Stichter vzw Kultuurschuur in 2000, en met 
een stevige ploeg enthousiaste vrienden  
organisator van maandelijkse culturele activi-
teiten in de kapel van het Scheppersinstituut.
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Vier jonge  
vrouwen die elk 
heel wat in hun 
mars hebben
Freija Colpaert en Sofie Wijmeersch zijn beide marketing- en 
communicatieverantwoordelijke in een internationale context. 
Deze twee dames werken samen binnen N-VA Wetteren voor 
hetzelfde doel: een sterk resultaat in oktober! 

Freija woont in Westrem, vrije tijd en cultuur liggen haar nauw 
aan het hart.

Sofie woont aan de rand van het centrum en is vooral geïnteres-
seerd in de Wetterse mobiliteit. Als lid van het oudercomité van 
de gemeentelijke kleuterschool vindt ze integratie en investeren in 
onderwijs zeer belangrijk. 

Celien Van Der Stuyft is de jongste op de foto, zij werkt bij Action 
in Wetteren. Deze zeer gedreven jongedame heeft al ruimschoots 
haar strepen verdiend bij Jong N-VA Wetteren.

Annelien Van Der Gucht hoeven we u niet meer voor te stel-
len. Naast mama van een zoon en een pluszoon én schepen van 
Burgerzaken in Wetteren, is zij ook een van de drijvende krachten 
achter de horecazaak ‘Markt 17’. Met haar ondernemingszin en 
bestuurservaring helpt zij Wetteren elke dag vooruit. 

Wij stellen u graag enkele van onze nieuwe kandidaten voor…
Jong - Ondernemend - Dynamisch 

Onze jonge 
leeuwinnen 

Sofie Wijmeersch, Freija Colpaert, Celien Van Der Stuyft, Annelien Van der Gucht

Twee advocaten, elk met een andere invulling  
en insteek Bruno Van Cauwenbergh

Advocaat met expertise in ruimtelijke ordening, milieu-en 
stedenbouw, agrarisch/para-agrarisch en pacht – levensgenieter 
– woont in de Wegvoeringsstraat waar tevens zijn kantoor is

“Vanuit mijn vakkennis als jurist en advocaat ben ik 
ervan overtuigd een duidelijke meerwaarde te kunnen 
bieden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling en 
omgevende milieufactoren, zodat het voor iedereen prettig 
vertoeven wordt in Wetteren.”

Michael Bracke
Zelfstandig advocaat 
aan de balie Dender-
monde - sterk begaan 
met jeugdproble-
matiek – sportief & 
muzikaal – woont in 
‘Den Blakken’ 

Wat leeft er in Wetteren? 
Zeker op gemeentelijk vlak moeten lokale mandatarissen permanent openstaan voor de noden en de problemen 
van de burger. Er dient een gerichte en efficiënte interactie te zijn tussen de mandatarissen en de betrokken ge-
meentelijke diensten, zodat knelpunten doelgericht worden aangepakt. Jan Huylebroeck, gepensioneerd, actief 
in het vrijwilligerswerk 

“Aan personen met een beperking moeten de nodige middelen worden aangereikt, zodat ze 
zich op een volwaardige wijze kunnen integreren in de maatschappij. Voldoende kansen op 
de arbeidsmarkt en een goed sociaal leven zijn hierbij zeer belangrijk. Dit is weliswaar een 
bredere maatschappelijke problematiek. Voor dergelijke knelpunten kunnen lokale politici hun 
inbreng doen door, via hun partij, de problematiek op federaal en Vlaams niveau aan te kaarten.”
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Gevestigde waarden & ondernemers

Vol enthousiasme bij  
N-VA Wetteren
Peter Blancquaert is 56 jaar en werkt al 28 jaar als ruiten-
wasser in Wetteren en omstreken. Als OCMW-raadslid zijn 
de kwaliteiten, de grieven en de noden van onze gemeente 
hem wel bekend. Hij wil zijn inzichten over deze kwesties ge-
bruiken om onze gemeente aangenamer, gezelliger en veiliger 
te maken.

Willy Rawoens is een geboren en getogen Wetteraar, hij 
is zelfstandig tandarts sinds 1975 en nog steeds professio-
neel actief. Voor N-VA Wetteren zet hij graag zijn tanden 
in onderwerpen omtrent de leefbaarheid, zoals mobiliteit, 
horeca en winkelactiviteiten. Hij is ook begaan met alles wat 
gezondheid en verzorging aangaat, ook in de sport.  
Hij is gewezen voorzitter en oprichter van de vzw Racing 
Tennis Club.

Norma Van Der Stuyft groeide op in een land-en tuinbouw-
bedrijf in de groene, landelijke parel van Wetteren, Westrem. 

Als dierenarts zet ze zich al meer dan dertig jaar in voor het 
welzijn van de dieren en hun baasjes. Het is dan ook evident 
dat ze de noden en de verlangens van de land- en tuinbou-
wers ter harte neemt. Een volwaardige schepen voor Dieren-
welzijn is voor haar een must.

José Sprangers is een gewezen atletiek topsportster die als 
kinesiste een schitterende carrière heeft uitgebouwd in Wet-
teren. Zij is actief in de sociale huisvesting en is zeer begaan 
met onze mindervaliden. José is nu nog actief in het volleybal 
en de Wetterse sportraad.

Ira Lina Piscador, burgerlijk ingenieur-architect, en sinds jaren voorzitter 
van UNIZO Wetteren, is één van onze witte raven. Niet alleen ruimtelijke 
ordening en middenstand zijn haar aandachtspunten, maar ook de sociale 
samenhang ligt haar nauw aan het hart. Zo is zij de drijvende kracht achter 
de rommelmarkt op de Zeshoek. Getroffen door de treinramp te Wetteren 
heeft zij de problematiek en het opboksen tegen onbegrip aan den lijve on-
dervonden en wil zij dat de aanpak van rampen en ongelukken voortdurend 
geëvalueerd  en verbeterd wordt.

Peter Blancquaert, Willy Rawoens, 
Norma Van Der Stuyft, José Sprangers

Benieuwd naar onze andere kandidaten?

We stellen ze graag aan u voor in ons volgend nummer of ontdek ze 
op onze facebook pagina/Instagram of www.n-va.be/wetteren.

Waar is dat feestje? 
In Wetteren  
alvast niet…
De 11 juli viering is zeer beperkt dit 
jaar in Wetteren. Op vrijdag 6 juli 
mogen maximaal 300 Wetteraars al 
zittend ‘genieten’ van een ingetogen 
optreden van Frank Van der Lin-
den. Geef ons maar een echt Vlaams 
volksfeest! 

Laten we fier zijn op ‘ons’ Westrem! 

De groene parel op de Wetterse kroon!



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


