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VU: FILIP VANHEVEL, AKKERWINDESTRAAT 5, 8650 MERKEM

Bedankt, kiezers!

Veilig thuis in een welvarend Houthulst

De mening van Filip

Beste inwoner van Groot-Houthulst
De laatste dagen van 2018 zijn aangebroken en  
binnenkort klinken we met z’n allen op 2019. 

Op zondag 14 oktober behaalde N-VA Houthulst met 
uw steun zes zitjes in de gemeenteraad. Daarmee 
evenaarden we ons schitterend resultaat van 2012. 
Ook de komende zes jaar zal de N-VA naar behoren 
oppositie voeren voor u. Wat goed is, zullen wij 
ondersteunen. Maar waar het volgens ons beter kan, 
zullen we dat ook ten volle aangeven.

Een aantal nieuwkomers op de N-VA-lijst maken 
straks hun opwachting in de gemeenteraad. In dit 
blad maakt u kennis met onze gemeenteraadsleden 

en onze leden in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst (de vroegere OCMW-raad). De komende zes 
jaar zullen al onze verkozenen zich keihard inzetten 
voor alle inwoners van onze gemeente.

Als lijsttrekker wil ik hier ook nog eens iedereen 
bedanken die zich bij de verkiezingen ofwel 
voor ofwel achter de schermen heeft ingezet. 
Tot slot wens ik u, uw familie en vrienden 
deugddoende feestdagen en een gezond en 
vreugdevol 2019. 

Met Vlaamse groeten

Cadeaus kopen? Bij uw lokale  
handelaars natuurlijk!
De eindejaarsperiode staat voor de deur. Traditioneel een periode waarin we 
heel wat cadeautjes kopen. Ga voor die vele cadeautjes langs bij onze lokale 
zelfstandigen. Als u eens goed rondkijkt, zult u vaststellen dat er heel veel 
mooie winkels en bedrijven zijn in Houthulst. Zij zorgen voor leven in onze 
dorpen. In naam van onze lokale zelfstandigen, van harte bedankt!

N-VA Houthulst wenst u een prettig  
eindejaar en een gelukkig 2019!

Filip Vanhevel
Fractievoorzitter 
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Naar jaarlijkse gewoonte hebben we opnieuw een kerstpuzzel voor u. Doe mee en maak kans op onze hoofdprijs: een waarde-
bon van 40 euro. Er vallen ook nog vier waardebonnen van 20 euro te winnen. 

• Los vlug de onderstaande vragen op. Schrap de antwoorden in de kerstpuzzel. Dan blijft er een feestelijke zin over.
• Stuur die zin naar houthulst@n-va.be of naar N-VA Houthulst, Jonkershovestraat 216, 8650 Jonkershove.
• Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Zo kunnen we u makkelijk bereiken als u bij de gelukkige winnaars bent. 
• Uw inzending moet ons bereiken vóór 15 januari.
• In ons eerste huis-aan-huisblad van 2019 maken we de winnaars bekend.

Zet mee uw schouders  
onder N-VA Houthulst
Sinds 2012 is de N-VA actief in Houthulst, en onze afdeling blijft groeien. Ook 
uw enthousiasme en inzet kunnen we goed gebruiken. In het voorjaar van 2019 
verkiezen we een nieuw lokaal bestuur. Misschien iets voor u? Aarzel niet en laat 
uw stem horen. Neem contact op via houthulst@n-va.be

Een welgemeend 
woord van dank
Bij de N-VA-verkozenen zijn een aantal nieuwe 
gezichten. Helaas betekent dat ook dat er na 
zes jaar een einde komt aan het mandaat van 
Nick Geers en Heide Boey in de gemeenteraad 
en aan het mandaat van Petra Seys-Callens in 
de OCMW-raad. We bedanken Nick, Heide en 
Petra voor hun inzet.

1. Naam van het bos in Houthulst.

2. Deelgemeente gelegen tussen Houthulst en Merkem.

3.  Voornaam van een van de twee dames die voor de N-VA 

in de gemeenteraad zetelen.

4.  Familienaam van de voormalige staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie.

5.  Voornaam van een nieuw gezicht voor de N-VA in de 

gemeenteraad.

6.   Voornaam van een West-Vlaams kopstuk van de N-VA: 

...... Loones.

7. Hoofdstad van West-Vlaanderen.

8. Naam van de molen in Klerken. 

Nick 
Geers

Heide 
Boey

Petra 
Seys-Callens

Kerstpuzzel
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N-VA in de gemeenteraad
Een goede mix van ervaren gezichten en nieuw enthousiasme zetelt de komende zes jaar voor de N-VA in de 
gemeenteraad. Op onze maandelijkse vergaderingen bespreken we de agendapunten van de gemeenteraad en 
voegen we ook zelf punten toe.

N-VA in het bijzonder comité voor de sociale dienst
Dit bijzonder comité vervangt de vroegere OCMW-raad. De N-VA heeft er twee vertegenwoordigers:

Elien Clauw
Elien Clauw zetelde ook de 
voorbije zes jaar in de OCMW-
raad. Met haar ervaring is 
ze een vaste waarde voor de 
N-VA en dat zal ze ook de 
komende zes jaar blijven.

Daan Blomm
Daan is onze tweede vertegen-
woordiger in het comité. Samen 
met Elien zal hij erop aandringen 
dat mensen die écht hulp nodig 
hebben, ook effectief geholpen 
worden.

Hebt u een goed voorstel voor de gemeente?
Laat het ons weten en wij brengen het voor u in de gemeenteraad.

Filip Vanhevel
Filip richtte in 2011 onze lokale 
N-VA-afdeling op en zetelde 
de voorbije zes jaar al in de 
gemeenteraad. Hij is daar ook 
fractievoorzitter voor de N-VA.

Karien Vanthuyne
Karien is ook een vertrouwd 
gezicht in de gemeenteraad. De 
komende zes jaar mag u opnieuw 
rekenen op haar inzet en enthou-
siasme.

Julie Descheppere
Julie is een nieuwkomer in 
de gemeenteraad. Ze zal daar 
ongetwijfeld haar mannetje staan 
en staat te popelen om erin te 
vliegen.

Dirk Gheysen
Dirk zetelde de voorbije zes jaar 
al in de gemeenteraad en zal ook 
de komende zes jaar vaak van 
zich laten horen. 

Karlos Debouck
Karlos is onze tweede nieuwkomer 
in de gemeenteraad. Met zijn 
enthousiasme zal hij een echte 
aanwinst zijn voor de N-VA.

Kristof Vande Moortel
Kristof zetelde de voorbije zes jaar 
al in de gemeenteraad. Ondanks 
zijn drukke beroepsleven als huis-
arts zal ook hij zich volop inzetten.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


