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Beste lezer 

De leden van N-VA Wijnegem kozen 
enkele weken geleden een nieuw 
bestuur. Zo herschikten we enkele 
functies én verwelkomden we vier 
nieuwe leden in het bestuur. Mensen 
die stuk voor stuk niet langer langs 
de zijlijn willen staan, maar daadwer-
kelijk ook iets wilden doen voor de 
samenleving.

We durven stellen dat we in Wij-
negem de weg van de verandering 
hebben ingezet. Ook op Vlaams en 
federaal niveau zorgt de N-VA voor 
verandering. Al is de tegenwind fors.  
De versnippering van bevoegdheden, 
de ondoorgrondelijke bestuursni-
veaus kosten gigantisch veel geld en 
maken goed bestuur onmogelijk. 

Onze sterkte moet liggen in het 
samen werken, het beste uit de aan-
gedragen ideeën destilleren ongeacht 
van wie ze zijn. Dan kan je als ploeg 
meer bereiken en is het ook goed 
dat je ploeg groter wordt. Welkom 
nieuwe leden!

Marc De Coninck
Voorzitter

Op 8 maart kozen de leden van N-VA Wijnegem een nieuw bestuur.  
Als afgevaardigde van het arrondissement leidde Ken Casier de  
bestuursverkiezingen in goede banen. Met een twintigtal aanwezige 
leden kon er een nieuwe voorzitter, een ondervoorzitter en secretaris 
verkozen worden.

Marc De Coninck werd herverkozen tot 
voorzitter, Lieve Kelders werd verkozen tot 
ondervoorzitter en Karel Luyckx mag zich 
de komende jaren secretaris noemen. Erik 
Vanhove zet zijn taak verder als webbe-
heerder. De overige bestuursleden zijn 
Sonia Antonissen, Carmen Baelden, Roger 
Boeckxstaens, Eddy De Wolf, Inneke 

Lermusieau, Annemie Matthys, Paul Van 
Dael, Leen Wouters en Ivo Wynants, op 
enkele uitzonderingen na met een man-
daat binnen het OCMW- of gemeentebe-
stuur. 

Op de volgende bladzijde stellen we u graag 
onze nieuwe bestuursleden voor.

Een nieuwe ploeg gaat van start

N-VA Wijnegem organiseert op zaterdag 11 juni 2016 
een infomoment rond erfeniskwesties.

Er wordt stil gestaan bij het erfrecht, de Vlaamse 
erfbelasting, successieplanning en bewindvoering bij 

dementerende familieleden.
Gastspreekster is An Vanalme. Door haar jarenlange 

ervaring in het bankwezen als juridisch adviseur 
vermogen en successie, is zij de aangewezen persoon om 

deze materie op een deskundige manier aan u voor te 
stellen.

An heeft bedrijfsbeheer, rechten en fiscaliteit gestudeerd.
An is ook schepen van N-VA Stabroek en 

provincieraadslid. 

Deze boeiende namiddag gaat door in ‘t Lazaret van         
‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem en start 

om 14 u.

Erfeniskwesties
INFOMOMENT

We komen naar je toe! P3 N-VA pakt ‘piepende’ tram aan P3
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Vier nieuwe gezichten bij N-VA Wijnegem
Juul Liekens
Penningmeester

• Juul werd geboren op 9 mei 1954 in Ekeren maar groeide op 
in Mortsel. Via Boechout, Lint en Schilde woont hij nu in 
Wijnegem. Hij volgde de humaniora bij OLVE te Edegem en 
behaalde het brevet van kapitein ter lange omvaart en het 
diploma van licentiaat in de nautische wetenschappen aan de 
Hogere Zeevaartschool te Antwerpen. Na een aantal jaren de 
wereldzeeën te hebben bevaren is hij nu al 30 jaar rivierloods 
op de Schelde. Zijn hobby’s zijn vooral (klassieke) muziek en hij 
is reeds lang leerling aan de muziekacademie van Wijnegem. 
Hij kan ook genieten van een mooie wandeling of fietstocht in 
de vrije natuur. Als nieuwe inwoner van de gemeente wil hij 
meewerken met de Vlaamse ideologie als leidraad om de toch 
al zo mooie gemeente nog aangenamer en prettiger te maken 
voor iedereen die hier leeft, woont of werkt. Juul heeft een 
zoon, een dochter en één kleindochter.

Bart Rech
Jongerenwerking

• Bart is geboren op 31 maart 1977 te Leuven. Hij is afkomstig 
uit de druivenstreek (Hoeilaart). Bart volgde zijn secundaire 
opleiding in Oudergem richting economie - Wiskunde. In 
Leuven haalde hij nadien zijn graduaat Toegepaste Informatica. 
Bart startte zijn loopbaan in de IT en werd wat later consultant, 
zowel in loondienst als zelfstandig met specialisatie in ERP. 
Momenteel is Bart hands-on IT manager in de retail. Bart heeft 
op verschillende plaatsen gewoond in binnen- en buitenland. 
Sinds begin 2014 woont hij in Wijnegem.

Herman Platteau
Ledenadministratie

• Herman werd geboren op 24 oktober 1957 te Mortsel. Hij 
groeide op in Borgerhout aan de vlieghaven van Deurne in 
een typisch groot Vlaams Christelijk gezin. Zijn oom was lid 
van het ijzerbedevaartcomité en zijn vader was voorzitter van 
VOS Antwerpen. Herman studeerde aan het Xaveriuscollege 
in Borgerhout, waar hij nu al meer dan 30 jaar sportleraar is. 
Hij is ook 20 jaar actief geweest als monitor/kampleider bij 
jongerenvakanties van Jeugd 2000. Hij is ook al bijna 40 jaar 
trainer coach bij Oxaco Volley. Herman is gehuwd en woont 
in Wijnegem sinds 1996. Hij heeft een dochter en een zoon. 
Herman denkt aan een warm en groen Vlaanderen, durft 
inzetten voor een rechtvaardige samenleving en doet alles voor 
een leefbaar Wijnegem.

Ivo Tyck
Organisatie

• Ivo werd geboren op 18 februari 1950 te Merksem. Ivo volgde 
een technische opleiding in Antwerpen. Na zijn legerdienst die 
hij deed bij de zeemacht was hij 30 jaar technische bediende 
in de chemische sector. Ivo is gehuwd, heeft 2 kinderen en 4 
kleinkinderen. Op 55 jaar is hij met brugpensioen gegaan, maar 
sinds 2015 is hij op volledig pensioen. Ivo kocht in de jaren 90 
een stukje grond in Wijnegem en woont sindsdien met plezier 
in de Schoolstraat. Ivo wil zich inzetten om N-VA Wijnegem 
verder te doen groeien. Zijn hobby’s zijn wandelen, fietsen en 
fitness.
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N-VA Wijnegem komt opnieuw bij je langs met de babbeltent. 
De tweede ronde!
Nu we voorbij de helft van onze bestuursperiode zijn, ko-
men we nog eens terug met onze gele N-VA-tent.

We maken de toer opnieuw en starten zoals vorige keer bij 
onze burgemeester Ivo Wynants, in de Peter Benoitstraat 9 
op zaterdag 18 juni tussen 14u en 16u.

Heb je een vraag die je wilt stellen? Heb je een idee dat je 
aan ons wilt melden? Of wil je gewoon je mening even 
kwijt? Kom dan naar onze N-VA tent. 

Bij een gratis knabbeltje en drankje kan je even praten met 
de burgemeester, een van de schepenen of een van de nieu-
we bestuursleden van onze lokale N-VA- afdeling. Kom 
gerust langs, ook al woon je niet vlakbij. Noteer het al in je 
agenda, we verwachten je! Tot dan.

Geen pannenkoeken dit jaar, maar 
wafels. Dat bleken de sympathisanten 
van N-VA Wijnegem ook wel te 
smaken. Met meer dan 200 kwamen ze 
zondagnamiddag 28 februari smullen 
van de gratis Brusselse wafels met 
slagroom en/of bloemsuiker, gebakken 
door burgemeester Ivo Wynants. Voor 
de gelegenheid kreeg hij de assistentie 
van zijn broer Bavo en diens vrouw. 

Het bijna voltallige bestuur van de 
N-VA deed de dienst. Dat was nodig 
om alle gasten te voorzien van wafels 
en drank. Na vier uur bakken en 400 

wafels later kon iedereen terugkijken op 
een geslaagde namiddag. Ook enkele 
N-VA-collega’s van naburige besturen 
kwamen naar Wijnegem om van de 
wafels te proeven.

Ivo blikt tevreden terug. Het weer 
zat mee, dus veel mensen waren op 
wandel en zagen de N-VA-tent staan. Er 
werden zo’n 400 wafels gebakken met 
drie wafelijzers, toch goed voor vier 
uur à volonté bakken. Er kwamen veel 
positieve reacties en veel aanwezigen 
kwamen het recept vragen. Het zal dus 
zeker gesmaakt hebben.

Als gemeentebestuur zijn wij begaan met 
het probleem van de piepende tram. We 
doen al het mogelijke om hiervoor een 
oplossing te vinden. En samen met De 
Lijn volgen we dit probleem dan ook zo 
kort mogelijk op.

Zo hebben we regelmatig contact met 
de buurtbewoners en De Lijn. Als er een 
klacht binnen komt van bewoners sturen 
we die door naar De Lijn. Die antwoorden 
ook steeds binnen de kortst mogelijke keer 
terug. Dus: elke klacht wordt wel degelijk 
ernstig genomen, opgevolgd en behandeld.

Zelfs na elke ‘poging tot oplossing’ vraagt 
De Lijn ons ook om het resultaat mee te 
delen. Er is dus ook wel degelijk interesse 
en bereidwilligheid bij De Lijn om dit 

probleem niet alleen op te volgen, maar 
ook om nieuwe ideeën uit te proberen.
Maar er is echter nog geen permanente of 
definitieve oplossing uit de bus gekomen. 

Met het nieuwe model van de tram, de 
Albatros, gaat het beter. Er is minder 
gepiep te horen omdat er bij de wielen 
een soort afdekplaat voorzien is. 
De oudere trams hebben dat spijtig 
genoeg niet.Verder is het nog steeds 
moeilijk om uit te zoeken wat er tegen 
de geluidshinder gedaan kan worden. 
Men heeft al wel ondervonden dat de 
weersomstandigheden weinig tot geen 
invloed hebben op het gepiep.

N-VA Wijnegem bakt 400 gratis wafels 
voor sympathisanten

Gemeentebestuur 
pakt ‘piepende’ 
tram aan

We zetten dit jaar onze tent ook nog op de volgende locaties, telkens tussen 14 en 16 uur;  zaterdag 17 september  aan de Ruggeveldstraat 10  zaterdag 17 december  op de Sint Sebastiaanplaats  zaterdag 18 maart 2017  in de Hippolyte Meeusstraat  zaterdag 17 juni 2017  op het Zevenbunder  zaterdag 16 september 2017  einde Schoolstraat  zaterdag 16 december 2017  begin Reigerstraat  zaterdag 16 juni 2018 op het nieuwe Marktplein.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten
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+ € 1.500
per jaar in 2018
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen




