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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

LAARNE-KALKEN DE UIL

Op 26 mei is het zover. Dan bent u aan 
zet. Als 24-jarige student rechten en 
algemene economie – gebeten door de 
politieke microbe – richt ik het vizier 
op de toekomst. Welke aanpak hebben 
de problemen van vandaag nodig om te 
zorgen voor een beter morgen?

Het antwoord vond ik in het N-VA- 
verhaal. Gezonde overheidsfinanciën, 
een sterk sociaal weefsel, meer autonomie 
voor Vlaanderen en een ambitieus maar 
realistisch klimaatbeleid zijn meer dan 
ooit noodzakelijk voor een sterke  
toekomst.

Eenzaamheid blijft een van de verdoken 
kwalen in onze samenleving. Daarom wil 
ik samen met u bouwen aan een warme 
gemeenschap, eenzaamheid aanpakken en 
de samenhorigheid versterken.

Een verantwoordelijke samenleving 
draagt ook zorg voor haar omgeving en 
diegenen die na ons zullen komen. Een 
duurzaam en evenwichtig klimaatbeleid 
is nodig. Net als een sterke economie en 
gezonde overheidsfinanciën. Want de 
privileges van vandaag mogen niet de 
financiële schulden van morgen worden.

De uitdagingen waar we voor staan, zijn 
groot. Maar voor zij die willen, is niets on-
mogelijk. Daarom wil ik mijn schouders 
zetten onder het N-VA-verhaal. Een verhaal 
voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 

Samen schrijven we toekomst!  
Want Vooruitgang, dat zijn wij.

Maxime Hoogewijs
5de opvolger Vlaams Parlement

Maxime Hoogewijs,
uw kandidaat voor het  

Vlaams Parlement

Noteer alvast in  
uw agenda

Zondag 7 juli: 
fietstocht ‘Ronde van Vlaanderen’

De Vlaamse feestdag moet gevierd 
worden. Daarom nodigen we u graag 
uit voor onze ‘Ronde van Vlaanderen’, 
een fietstocht voor het hele gezin  
met tussenstop. We vertrekken om 16 
uur aan het parochiezaaltje in Peper-
straat 3. Gezellig samenzijn achteraf. 

Donderdag 11 juli:
hang de Leeuw uit!

Bent u ook trots Vlaming te zijn? 
Hang dan op 11 juli de Vlaamse 
Leeuwenvlag uit en wij zetten u in de 
bloemetjes! 

Zondag 25 augustus: 
24ste eetfestijn

Naar goede traditie organiseert de 
N-VA haar jaarlijkse eetfestijn op de 
laatste zondag van augustus. U bent 
van harte welkom! Kaarten bestellen  
kan bij onze bestuursleden. Er is 
keuze tussen een noothammetje, 
koude visschotel of varkensbrochette, 
en voor de kleinsten zijn er balletjes in 
tomatensaus.
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Nieuw afdelingsbestuur gaat voor sterke toekomst
Op 10 februari kozen de leden van N-VA Laarne-Kalken een 
nieuw afdelingsbestuur. Voorzitter Maxime Hoogewijs zal 
de partij de komende drie jaar leiden, samen met ondervoor-
zitter Steven Wybaillie. “We willen bouwen aan een sterke 
toekomst en onze afdeling verder verankeren. Dat is een hele 
uitdaging, maar met deze nieuwe gedreven ploeg moet dat 
zeker lukken”, aldus het voorzittersduo.

Het 21-koppige bestuur bestaat verder uit schepenen Hilde 
Nobels en Frank Janssens, mandatarissen Jasmien Jaques, 
Marianne Matthys en Lucas Van Damme, en bestuursleden Jo 
Claus, Eddy Cocquyt, Daniël De Brauwer, Wim De Bruycker, 
Claudine De Geest, Sandra De Smet, Filip Dierickx, Michèle 
Haeck, Jill Kluge, Dirk Willaert, Stefan Smits, Guido  
Vandecappelle, Geert Van Hoorde en Mia Vantomme.

Marianne Matthys 
legt eed af als 
politieraadslid
“Met blijvend enthousiasme wil ik de 
komende jaren werken aan een beter 
veiligheidsbeleid. Zo moeten we bekijken of we de buurtinfor-
matienetwerken, waarbij politie en burger in nauw contact staan, 
verder kunnen uitbreiden. Daarnaast pleit de N-VA voor meer 
blauw op straat.” Met Marianne Matthys zal de N-VA uw stem 
voor meer veiligheid ook in de politieraad laten horen.

Bijen zijn geen 
bijzaak
Bijen zijn van levensbelang! Zonder bijen 
zou 52 procent van de dagelijkse producten- 
mix in onze supermarkten verdwijnen. 
Toch hebben bijen het vandaag erg moeilijk. 
Frank Janssens, schepen van Milieu, wil 
dan ook blijven inzetten op deze vlijtige 
diertjes. Maar ook u kunt uw steentje 
bijdragen. Zo stelt de gemeente gratis 
bloemenzaad voor bijen ter beschikking. 
Bezaai een hoekje in de tuin en laat het 
zoemen dankzij de bloemen.

Sinds jaar en dag kan de N-VA rekenen op Claudine De Geest. Als 
echtgenote van wijlen ereschepen Frank van Imschoot leerde ze het 
reilen en zeilen van de politiek van binnenuit kennen. En ook als  
secretaris van onze afdeling stond ze 
steeds paraat. Dat verdient een dank-
woordje. Vandaag geeft ze de fakkel door 
aan Stefan Smits. Hij zal de komende  
drie jaar de functie van secretaris  
waarnemen. 

Terugblik
N-VA op de kerstmarkt, ten voordele van 
Music for Life
De vele bezoekers moesten alvast geen schrik 
hebben voor koude handen: de N-VA verkocht 
handschoenen voor het goede doel. En uiteraard 
was er glühwein om op te warmen. 

Nieuwjaarsreceptie
Onze nieuwjaarsreceptie was zeer geslaagd. Gastspreker Jan Becaus wist het publiek te 
boeien met zijn welbespraakte uiteenzetting over de Senaat. 

Onze nieuwjaarsreceptie kon op 
heel wat belangstelling rekenen.

Lucas Van Damme, Jan Becaus 
en Jasmien Jaques.

Bedankt, Claudine!

Ondervoorzitter Steven 
Wybaillie en voorzitter 
Maxime Hoogewijs 
willen de lokale N-VA- 
afdeling nog meer  
verankeren.

Claudine Van Imschoot-De Geest is en blijft een  
vaste waarde binnen onze afdeling.
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Dienstencentrum  
’t Binnenhof verhuist  
tijdelijk naar Skala
Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats waar u 
terechtkunt voor heel wat diensten, advies en informatie.  
Maar ook gewoon voor een gezellig kopje koffie in de 
cafetaria, voor tal van sportieve en recreatieve activiteiten  
en hobby’s, en voor cursussen en informatiemomenten. 
Het dienstencentrum is gehuisvest in ’t Binnenhof, 
maar die locatie wordt volledig verbouwd en gemoder-
niseerd. Daarom krijgt het centrum in 2019 onderdak 
in de Skala. Graag doen we een warme oproep aan alle 
Kalkenaars om langs te komen en het dienstencentrum 
te leren kennen. Kom eens turnen 
of ga naar het sociaal restaurant. 
Tot dan!

Hilde Nobels
Schepen van Sociale Zaken en Zorg

Klimaatbeleid: geen woorden, 
maar daden
Ook in Laarne willen we iets te doen aan de klimaatverandering en de  
gevolgen daarvan. Onze gemeente heeft daarom het Burgemeestersconvenant 
ondertekend. Zo engageert ze zich om de CO2-uitstoot met 40 procent te 
verminderen tegen 2030 en om maatregelen te nemen die de gevolgen van 
de klimaatverandering temperen. Binnen de twee jaar na ondertekening 
moet de gemeente een energie- en klimaatactieplan opmaken en indienen. 
 
Vorig jaar maakte studiebureau ZES het eerste deel van het energie- en 
klimaatactieplan op, dat gericht is op het verminderen van de CO2-uitstoot. 
Dit jaar werken we verder aan het luik dat zich toespitst op de aanpassing 
aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dat luik zal maatregelen om-
vatten die Laarne weerbaarder maken tegen die gevolgen. We denken hier 
onder meer aan lange droogteperiodes en waterover-
last. Eind maart volgt een nieuwe stap in de opmaak 
van het plan: het lanceren van een ‘klimaatteam’ voor 
onze gemeente. In Laarne geen woorden, maar daden!

Frank Janssens
Schepen van Milieu en Duurzaamheid

•  Schepen Hilde Nobels:  
hilde.nobels@n-va.be

•  Schepen Frank Janssens:  
frank.janssens@n-va.be

•  Gemeenteraadslid Marianne Matthys:  
marianne.matthys@n-va.be

•  Gemeenteraadslid Jasmien Jaques:  
jasmien.jaques@n-va.be

•  Lid van het sociaal comité Lucas Van Damme:  
lucas.vandamme@n-va.be

Uw verkozenen staan voor u klaarHebt u een opmerking, een vraag, een zorg?  
De N-VA-mandatarissen luisteren graag naar uw  
verhaal. Samen met u bekijken ze graag wat er  
mogelijk is. Neem dus gerust contact op met:

N-VA neemt deel aan 
Expeditie Zorg
De N-VA maakt werk van goede zorg op mensenmaat. Daarom 
staken onze verkozenen graag mee de handen uit de mouwen  
tijdens ‘Expeditie Zorg’, een initiatief dat alle lokale mandatarissen  
uitnodigt om even mee te draaien in de eigen zorgdiensten. Zo 
ondervinden ze aan den lijve wat zorg betekent. Schepen Frank 
Janssens ging mee op ronde tijdens de maaltijdbedeling aan huis. 
En in de buitenschoolse opvang konden kinderen en personeel 
rekenen op de hulp en steun van schepen Hilde Nobels. Ook 
gemeenteraadsleden Jasmien Jaques en Marianne Matthys staken 
een handje toe.

Schepen Frank Janssens bracht 
maaltijden aan huis.

De kinderen in de buitenschoolse 
opvang konden rekenen op de 
hulp van schepen Hilde Nobels.

Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur: 
Marianne Matthys, Frank Janssens, Lucas Van  

Damme, Jasmien Jaques en Hilde Nobels.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


