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Karlos is gekend bij heel wat mensen, zowel in Houthulst als in Klerken, 
Jonkershove en Merkem. En waar kan een enthousiast iemand met  
ondernemingszin beter terecht dan bij de N-VA?

Dag Karlos, waarom stapte je in de  
politiek?

Het reilen en zeilen in onze gemeente heeft 
mij altijd geboeid. Ik volg de gemeentepo-
litiek al een hele tijd van nabij. Na heel wat 
gesprekken met mensen in en buiten onze 
gemeente besloot ik om deze stap te zetten. 
Ook mijn vrouw, Isabelle, staat honderd 
procent achter mij en deze keuze.”

Waarom koos je voor N-VA Houthulst?
Op en naast het terrein ondervind ik dat 
deze groep met veel enthousiasme samen-
werkt. Het is een gedreven  groep die zich 
voor elke gemeente in groot Houthulst inzet. 

Ik wil dan ook de handen uit de mouwen 
steken om met vernieuwende initiatieven aan 
de toekomst van onze gemeente te werken.

Onze gemeente ambitieuzer en aantrekke-
lijker maken, maar daarnaast financieel ge-
zond houden, zijn voor mij de drijfveren om 
de stap te zetten naar de gemeentepolitiek.

Samen maken we Houthulst mooier en 
sterker. Succes, Karlos en welkom in onze 
groep!

Karlos Debouck zet schouders  
onder N-VA Houthulst

De mening van Filip

De lente heeft dit voorjaar wat langer 
op zich laten wachten, maar uiteinde-
lijk zorgt de zon er elk jaar weer voor 
dat we de winter achter ons mogen 
laten. 

En zo gaat het misschien ook wel in 
de politiek in Houthulst. De N-VA wil 
net als jullie dat Houthulst ontwaakt 
uit haar winterslaap. De meerderheid 
sleept zich helaas gewoon verder en 
laat alles op zijn beloop. De N-VA doet 
hier iets aan. Door naar jullie te luis-
teren, lanceren we maandelijks op de 
gemeenteraad constructieve voorstel-
len. Het zal u niet verwonderen dat de 
meerderheid deze voorstellen meestal 
gewoon naast zich neerlegt. 

Maar wij gaan verder op de ingesla-
gen weg. Wij zijn ervan overtuigd dat 
jullie ons bij de volgende verkiezingen 
hiervoor zullen belonen. Het inwoners-
aantal in onze gemeente blijft groeien, 
maar voelt u zich hier ook echt thuis? 
N-VA Houthulst gaat voor een veilige 
gemeente, waar het  goed is voor u 
om te wonen en te werken. 

Met stevige Vlaamse groeten,

Filip Vanhevel 
Fractievoorzitter

Vier 11 juli met N-VA 
Houthulst!
Hou zondag 10 juli alvast vrij: dan  
vieren we samen met jullie de  
Vlaamse Feestdag in en rond het 
Markthuis in Houthulst. Iedereen 
welkom vanaf 11 uur.
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Vernieuwd N-VA-bestuur in Houthulst

Met N-VA Houthulst naar Plopsaland

In het voorjaar van 2016 waren er in alle lokale N-VA-afdelingen bestuursverkiezingen. Jana Seys is nieuw in 
het bestuur. Ze neemt voortaan de taak van penningmeester op haar schouders. 

We willen graag Fred Serpentier bedanken voor zijn jarenlange inzet als penningmeester van onze lokale afdeling.

Woon je in groot-Houthulst en wil je graag voor een spotprijsje met familie en vrienden een dagje naar Plopsaland? Kom dan mee 
met N-VA Houthulst op zondag 11 september 2016! Kinderen jonger dan 12 betalen 5 euro. Ben je ouder dan 12, dan betaal je  
10 euro. Om mee te gaan hoef je zelfs geen N-VA-lid te zijn!

Bent u onze volgende 
prijswinnaar?
Heel wat inwoners namen eind december 
opnieuw deel aan onze traditionele kerstpuzzel. 
De vijf winnaars krijgen elk een waardebon 
van 20 euro bij een handelszaak in Houthulst. 
Zo steunen we ook de lokale handelaars in 
Houthulst.

  Jana Seys

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes

Meer info? www.n-va.be/houthulst

Ook de voorbije maanden kwamen de N-VA-raadsleden met tal van goede voorstellen op de gemeenteraad. 
Hierbij een kort overzicht:

Nick Geers luistert naar wat er leeft 
bij de inwoners van de Kerkstraat 
Hij vroeg via een enquête bij alle inwo-
ners van de Kerkstraat wat er beter kan/
moet in hun straat. Met de resultaten 
van deze enquête vroeg Nick op de 
gemeenteraad wanneer het gemeente- 
bestuur nu eindelijk actie gaat  
ondernemen om deze centrumstraat 
opnieuw leefbaar te maken. 

Dirk Gheysen bijt zich vast in  
kruispunt Lobbestael

Ondanks de talrijke en 
zware ongevallen en 

loze beloftes van 
het gemeente- 
bestuur pakt 
men dit zwarte 
kruispunt 
nog altijd niet 

grondig aan. 
Men plaatst hier 

en daar een extra 
verkeersbordje en men laat alles weer 
aanslepen tot het volgende ongeval. Dirk 
Gheysen kan dit getreuzel niet langer 
aanzien en eiste al meerdere keren op de 
gemeenteraad een definitieve oplossing. 
Een asverschuiving of een 
rotonde is volgens de N-VA 
nodig om dit kruispunt voor 
eens en voor altijd veiliger te 
maken. Wie Dirk een beetje 
kent, weet dat hij niet zal los-
laten tot dit er ook komt. 

Dokter Kristof Vande Moortel  
pleit voor AED-toestellen
N-VA-raadslid Kristof Vande Moortel 
vroeg de meerderheid om AED-toestel-
len te plaatsen in Houthulst en alle deel-
gemeenten. Bij een hartstilstand redden 

deze toestellen het leven van een mens. 
De meerderheid gaat gedeeltelijk in op 
die vraag en zal een toestel plaatsen bij 
de sporthal aan de Paardedreef.

Filip Vanhevel wil overal in de  
gemeente goed onderhouden  
voetbalvelden 
Filip Vanhevel vroeg op de 
gemeenteraad waar-
om oefenvelden 
in Houthulst 
beter on-
derhouden 
worden 
dan de 
voetbal-
velden 
voor de 
eerste 
elftallen van 
Eendracht 
Jonkershove, 
Merkem Sport en 
Famkes Merkem. Alle 
voetbalploegen van onze 
gemeente hebben recht op goed onder-
houden speel- en trainingsvelden.

Nieuws uit de gemeenteraad
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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
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


