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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

HOUTHULST

‘De mening van Filip’

Beste inwoner van  
Groot-Houthulst
In januari legden de N-VA-gemeenteraads-
leden hun eed af voor de komende zes jaar. 
Ook in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst (het vroegere OCMW) legden twee 
N-VA’ers de eed af. De komende jaren staan 
zij tot uw beschikking. Zij zijn er voor alle 
inwoners van Houthulst! 

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
2018 zijn nog maar pas achter de rug en er 
liggen al nieuwe verkiezingen in het  
verschiet. Op 26 mei kiest u uw verte-
genwoordigers in het Vlaams, federaal en 
Europees parlement. In Houthulst kunt u  
rekenen op een kandidaat van eigen 
bodem. Tanja Greitsch staat op 26 mei als 
zesde opvolger op de lijst voor de Kamer.

Onze N-VA-afdeling gaat voluit voor een 
veilige thuis in een welvarend Houthulst. 
Met Tanja als kandidate voor de Kamer 
gaan we nu ook voor een veilige thuis in 
een welvarend Vlaanderen.

Tanja bruist van enthousiasme om 
Houthulst een stem te geven in Brussel. 
Geef haar dus zeker uw stem  
op 26 mei!

Met Vlaamse groeten

Filip Vanhevel
Fractievoorzitter  
N-VA Houthulst

Uw kandidaten voor 26 mei

Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het 
Vlaams, federaal en Europees parlement. N-VA Houthulst is heel trots 
u haar eigen kandidate te mogen voorstellen, aan de hand van een kort 
interview.

Kan je jezelf even voorstellen?
Ik ben Tanja Greitsch. Samen met mijn 
man Ward Dubois en onze dochter Marie 
woon ik op de Buskant in Merkem. Voor 
het werk pendel ik naar Koksijde, waar ik 
actief ben in de immosector. 

Waarom ben je kandidaat op 26 mei? 
Ik had altijd al interesse voor de politiek. 
In oktober 2018 was ik voor het eerst kan-
didaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 
en behaalde ik als nieuwkomer een mooi 
resultaat. Zo kreeg ik de smaak te pakken. 
De kans om kandidaat te zijn voor de 

Kamer, heb ik dan ook met volle goesting 
gegrepen.  De N-VA is nodig in Houthulst, 
in Vlaanderen, in België én in Europa. 
Daarom wil ik mijn steentje bijdragen.

De slogan is: “Voor Vlaanderen. Voor 
Vooruitgang.” Wat betekent dat voor jou?
Ik ga voor een ambitieus, verantwoord 
en warm beleid dat rekening houdt met 
iedereen. Vooruitgang moet voor iedereen 
in Vlaanderen mogelijk zijn. Samen met de 
hele N-VA-ploeg wil ik daarom de komende 
maanden ‘sjette geven’. Hopelijk kunnen we 
de kiezers zo massaal overtuigen. 

N-VA Houthulst organiseert opnieuw  
een Vlaamse kermis
Vrijdag 5 juli vanaf 17.30 uur in het Stationshuis (Merkem)
Iedereen is welkom op onze zevende Vlaamse kermis  
voor een gezellig samenzijn met vrienden en familie  
bij een hapje en een drankje.

In dit nummer:
 Pagina 2:  een nieuw afdelingsbestuur voor 

N-VA Houthulst
Pagina 3: nieuws uit de gemeenteraad

Danielle Godderis-T’Jonck 
Alveringem - lijstduwer Vlaams Parlement

Naast Tanja is ook de meter van onze afdeling – Danielle Godderis- 
T’Jonck – kandidaat op 26 mei. Voor Danielle is het de tiende  
campagne, dit keer als lijstduwer voor het Vlaams Parlement.  
Ze hoopt dat ze met uw steun een nieuwe termijn mag starten,  
want ze wil nog heel wat verwezenlijken!
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West-Vlaanderen is klaar voor 26 mei
De N-VA heeft in West-Vlaanderen tal van topkandidaten klaarstaan voor het Vlaams Parlement. Onze eigen kandidate Tanja Greitsch sprak met enkelen van hen.

Nieuw bestuur voor N-VA Houthulst
Op 15 februari kozen de leden van N-VA Houthulst een 
nieuw afdelingsbestuur. Samen met de N-VA-raads- 
leden in de gemeenteraad en het bijzonder comité  
zullen de verkozenen de komende drie jaar onze  
afdeling leiden. 

Elien Clauw werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitster. 
Tanja Greitsch is de nieuwe ondervoorzitster. De andere verkozen 
bestuursleden zijn Petra Seys-Callens, Kurt Supeene, Gil Trybou, 
Conny Vandevyvere, Louis Vanhoudt, Bart Verslype en Marc  
Waeyaert.  
 
Onze vijf gemeenteraadsleden – Filip Vanhevel, Karien Vanthuyne, 
Karlos Debouck, Kristof Vande Moortel en Julie Descheppere – en 
ons lid van het bijzonder comité Daan Blomme maken de ploeg 
compleet.

Aftredend voorzitster Conny Vandevyvere ontvangt bloemen van 
de andere bestuursleden, in het bijzijn van onze afdelingsmeter,  
Danielle Godderis-T’Jonck.    

Bart Rambour
Langemark-Poelkapelle
3de opvolger Vlaams Parlement

Tanja: “Dag Bart, je woont in Langemark- 
Poelkapelle, een buurgemeente van Houthulst.  
Geef eens één verschil en één gelijkenis tussen 
onze beide gemeenten.”
Bart: “In beide gemeenten heb je een bloeiend verenigingsleven 
en is het rustig wonen. Maar met het Vrijbos en ook de open 
ruimte in bijvoorbeeld Merkem hebben jullie wel iets wat wij 
in Langemark-Poelkapelle moeten missen.”

Tanja: “Jij bent een fervent fietser. Waar fiets je 
graag in Houthulst?”
Bart: “Ik fiets vooral met mijn mountainbike en zoek dus 
graag de onverharde paden op. Vanuit het Vrijbos fiets ik via 
de dreven naar Terrest. Dan naar de Vredesmolen in Klerken 
om er even te genieten van het imposante uitzicht over de 
streek. Vervolgens fiets ik verder via de Blankaart naar de 
Broeken van Merkem.”

Tanja: “Heb je al een origineel idee om straks cam-
pagne te voeren?”

Bart: “Bij de vorige verkiezingen was ik ook kandidaat voor 
de provincie. Ik heb dan elke gemeente van het kiesarron-
dissement per fiets bezocht. Zo leerde ik mooie fietspaden 
kennen, maar helaas ook wat knelpunten voor fietsers. Ook 
nu wil ik weer met de fiets op campagne gaan. Ga je mee, 
Tanja?”

Tanja: “Misschien wel! Een laatste vraag: wat is je 
favoriete plekje in onze Westhoek?”
Bart: “Vroeger had ik een zwak voor het Heuvelland en de  
Palingbeek, maar de laatste jaren is het er – zeker op zondagen – 
soms al te druk. Nu zoek ik het niet ver van huis: het wandel-
pad naast de Martjevaart tussen de provinciebaan en Merkem 
is heerlijk aangenaam en ook de Vijfhuizenwegel naar de 
Blankaart toe is een pareltje. Het is er altijd genieten.”
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Koen Coupillie 
Diksmuide
1ste opvolger Vlaams Parlement

Tanja: “Koen, jij stond eigenlijk mee aan de wieg van 
N-VA Houthulst. Vertel eens.”
Koen: “In 2008 richtte ik samen met de leden van de toen-
malige Hela-fractie in Diksmuide een N-VA-afdeling op.  
In 2009 leerde ik in het VTI van Diksmuide Filip Vanhevel  
kennen. Een toffe collega, bij wie ik meteen hetzelfde  
politieke vuur herkende. Het heeft me wel wat tijd gekost om 
hem te overtuigen. Maar eind 2011 besloot Filip om ervoor 
te gaan. Het begin van een succesverhaal voor de N-VA in 
Houthulst.”

Tanja: “Wij maakten pas recent kennis. Weet je  
nog waar?”
Koen: “Ik zag jou voor het eerst in januari op de 
N-VA-nieuwjaarsreceptie in Koksijde. Theo Francken kwam 
er spreken en dat lokte flink wat volk. En zoals wel vaker 
vonden de mensen van Diksmuide al snel de mensen van 
Houthulst. Het werd een heel gezellige avond.”

Tanja: “Je hoeveelste campagne wordt dit nu?”
Koen: “Voor mij is het de vijfde campagne. Ik deed al twee 

keer mee met de lokale verkiezingen en was ook kandidaat 
voor het Vlaams Parlement in 2009 en 2014.”

“Mijn allereerste campagne betekende ook de échte door-
braak van de N-VA. Ik weet niet of dat aan mij lag (lacht). 
Het was een campagne met heel wat nieuwe mensen, van wie 
er vandaag nog veel actief zijn bij de N-VA. Ik was altijd al 
een fan van de verkiezingsshows op tv. Maar omdat ik zelf 
kandidaat was, vond ik die toen toch extra spannend!”

Tanja: “Heb je een favoriet plekje in de Westhoek?”
Koen: “Jazeker. Al mijn grootouders woonden in het lande-
lijke Alveringem en ik bracht er dus een groot deel van mijn 
jeugd door. Het is een streek die grotendeels gespaard bleef 
van de gruwel van de Eerste Wereldoorlog en zo een authentiek 
stukje Westhoek kon blijven.”
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N-VA pleit voor totaalaanpak van zwerfvuil
Het probleem van zwerfvuil en sluikstorten kwam nog maar eens aan bod in de gemeenteraad van februari. De meerderheid denkt 
dat ze het sluikstorten gaat terugdringen door bij één glascontainer één camera te plaatsen voor een periode van 22 weken. Filip  
Vanhevel pleit daarentegen voor een totaalaanpak om dit ernstige probleem in onze gemeente aan te pakken.

Voorstel van de meerderheid:
•  1 camera gedurende 22 weken bij 1 glascontainer

Voorstellen van de N-VA:
•  Ondergrondse glascontainers.
•  Meer uren voor de GAS-ambtenaar om koppige sluikstorters ook écht aan te 

pakken.
•  Inventarisatie van alle vuilnisbakken in de gemeente. In functie daarvan 

bekijken we waar we welke vuilnisbak plaatsen om tot zo weinig mogelijk 
zwerfvuil te komen.

•  Verenigingen en buurtwerkingen motiveren om hun wijk proper te houden.
•  Recycleerbare bekers en afvaleilanden op evenementen.
•  Met de voorgaande maatregelen de buurt zo proper mogelijk houden. Want 

hoe properder de buurt, hoe minder mensen geneigd zullen zijn om hun  
zwerfvuil in die buurt weg te gooien.  

Aan zwerfvuil heeft onze gemeente geen behoefte!
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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 West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


