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V.U.: FILIP VANHEVEL, AKKERWINDESTRAAT 5, 8650 MERKEM

De mening van 
Filip

2017 staat 
voor de deur. 
Een nieuw jaar 
brengt ook 
goede voor-
nemens naar 
boven.

Dat is bij N-VA Houthulst niet an-
ders. N-VA Houthulst wil in 2017 
graag verder haar verantwoordelijk-
heid opnemen. Met goede en wel-
doordachte voorstellen willen we 
het leven voor jullie in je gemeente 
aangenamer en veiliger maken. 

Ook willen we jullie verder overtui-
gen dat er meer beweging nodig is 
in Houthulst. Onze gemeente kan 
veel beter én jullie verdienen ook 
veel beter.

Het lijkt misschien nog wat veraf, 
maar in oktober 2018 kiezen jullie 
een nieuw gemeentebestuur. Dan 
beslissen jullie welke richting het 
uitgaat in onze gemeente. 

We zitten de komende weken ook 
gezellig aan tafel met vrienden en 
familie. Laat ons in deze feestperi-
ode ook aandacht schenken aan de 
inwoners van onze gemeente, die 
zich nu nog eenzamer voelen dan 
anders. 

Met stevige Vlaamse groet,

Filip Vanhevel
Fractievoorzitter

Kersteditie met 

prijsvraag!

Zoek je nog een mooi kerstcadeau?  
Je kan altijd terecht bij de Houthulstse middenstand!

N-VA Houthulst  
wenst u een 

fantastisch 2017!
Jullie lokale N-VA-bestuur, jullie N-VA-gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden 

wensen jullie allemaal een vreugdevol en gezond 2017!
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N-VA Houthulst steunt Music For Life

Ook dit jaar steunt N-VA Houthulst  
de nationale Music For Life-actie.  
Wij verkochten in Houthulst windlichtjes 
en schonken de volledige opbrengst aan 
goede doelen.

We delen dit jaar opnieuw vijf waardebonnen van 20 euro 
uit aan de winnaars van onze kerstpuzzel. Om te winnen, 
moet je de juiste antwoorden in het rooster zoeken. Met de 
overblijvende letters vorm je dan een zin.

Waag je kans en win een lokale waardebon met onze kerstpuzzel! 

Mail of stuur het juiste antwoord vóór 14 januari 2017 naar: 
houthulst@n-va.be
N-VA Houthulst, Jonkershovestraat 216, 8650 Jonkershove.

  Hij engageerde zich in 2016 voor de N-VA in 
Houthulst: Karlos …

  Familienaam van de staatssecretaris voor Asiel 
& Migratie: Theo …

  Voornaam van een van onze N-VA-gemeente-
raadsleden én ook huisarts uit Klerken

  Deze boom staat nu bij veel mensen in hun  
woonkamer

  Hij is N-VA gemeenteraadslid en woont in Jon-
kershove: Dirk ...

  Voornaam van de N-VA-fractievoorzitter in de 
gemeenteraad

  Naam van het ontmoetingscentrum in Jon-
kershove

  Voornaam van één van de N-VA-gemeente-
raadsleden: … Vanthuyne

  Hij woont in Houthulst en is N-VA-gemeente-
raadslid: … Geers

Nieuws vanuit de gemeenteraad

Wil jij ook dat er wat meer  
’schwung’ komt in Houthulst? 
Heb jij een pak ideeën over hoe het beter kan in je straat,  
je buurt en je dorp? 

Dan moeten we eens praten. N-VA Houthulst is een hecht en enthousiast 
team dat samen met jullie dag in, dag uit aan een beter Houthulst werkt. 

Waar wacht je nog op? Laat ons snel iets weten. 

De N-VA zorgt ervoor dat senioren en mindervaliden zich veiliger  
voelen in en om de ontmoetingscentra. Daarom trokken de 
N-VA-raadsleden op onderzoek naar de verscheidene ontmoetings-
centra in onze gemeente om te zien hoe het zit met de veiligheid in en 
om deze gebouwen. Na dit onderzoek ter plekke deden we de volgende 
voorstellen op de gemeenteraad:

 Deuren moeten automatisch openen. Vooral kinderen en senioren 
hebben alle moeite van de wereld om de deuren in het Dorpshuis en het 
Stationshuis te openen. Daarom ijveren we voor automatische deuren in 
alle ontmoetingscentra.

 Armleuning voorzien aan de trappen aan de achterkant van het 
Dorpshuis richting de Jonkershovestraat.

 Een apart toilet voor mannelijke mindervaliden in het Dorpshuis  
bouwen. Dat is er al meer dan tien jaar niet! 

 Duidelijk aangegeven parkeerplaatsen voor mindervaliden aan de ontmoetingscentra.

We houden jullie verder op de hoogte over hoe het gemeentebestuur reageerde op deze voorstellen.

 De N-VA-raadsleden gingen op onderzoek.
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:
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