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Vaderdagactie in Houthulst groot succes!De mening van Filip

Beste inwoner van groot-Houthulst,

Vraag jij je ook soms af waar het met 
de wereld naartoe gaat? Je hoeft maar 
een avondje wat rond te zappen op je 
tv en je beseft maar al te goed dat het 
op onze wereldbol niet allemaal peis 
en vree is. 

Jij en ik gaan die grote wereld niet op 
ons eentje veranderen, maar we  
kunnen wel allemaal wat vreugde 
brengen en zelf ook die vreugde bele-
ven in die kleine wereld rondom ons. 

Al is het nu je lief of je familie of je 
buren of je vrienden: pak elkaar eens 
goed vast. Een vriendelijke goeiendag 
of een welgemeende schouderklop 
doet wonderen. 

Kom met je familie, je buren en je 
vrienden samen de Vlaamse feestdag 
vieren. We nodigen daar allemaal uit 
op zondag 10 juli vanaf 11 uur in en 
rond het Markthuis in Houthulst.  
De N-VA trakteert! 

Ik hoop jullie daar allemaa te zien en 
samen met jullie te klinken op een 
mooiere toekomst in Houthulst én in 
Vlaanderen. 

Met welgemeende, Vlaamse groeten,

Filip Vanhevel
Voorzitter N-VA Houthulst

N-VA HOUTHULST NODIGT IEDEREEN VAN HARTE UIT 
OP HUN 4de VLAAMSE KERMIS

Wij trakteren het aperitief! 
Met optreden van Zjamoel en kinderanimatie

Kaarten te verkrijgen bij n-va bestuursleden of via:
houthulst@n-va.be

BBQ 15 euro pp
< 12j: 7 euro

Markthuis Houthulst
zondag 10 juli 201611 uur

Vlaanderen 
feest! 
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Nieuw N-VA-bestuur in Houthulst Nieuws uit de gemeenteraad

Gemeente weigert privé-investering
Privé-investeerders stonden klaar om 600 000 euro 
te investeren in een overdekte tennis-infrastructuur. 
Ieder gemeente- of stadsbestuur in de Westhoek  staat 
te springen om  zo’n investering binnen te halen. 

De schepen van Sport was niet geïnteresseerd en stuur-
de de investeerders zomaar weer weg. Zij zullen nu 
ergens anders in de regio investeren.

Vaderdagactie
Op zondag 12 juni deelde N-VA 
Houthulst een geschenkje uit aan 
de papa’s in groot-Houthulst. 

De actie was een schot in 
de roos. We willen jullie 
nu al verklappen dat we 
volgend jaar de mama’s 
gaan verrassen.

Ook in uw gemeente verkozen de N-VA-leden onlangs een nieuw bestuur. We stellen jullie graag nog eens onze bestuursleden voor.

Conny Vandevyvere
voorzitster 
Conny was al voorzitster van 
onze lokale afdeling en wij zijn 
tevreden met het vele werk dat 
zij verzet achter de schermen. 
Ze werd dan ook unaniem 
herverkozen als voorzitster.

Karlos Debouck
ondervoorzitter 
Karlos is nieuw binnen onze 
groep. Hij wil enthousiast 
meewerken binnen onze lokale 
afdeling. Hij aanvaardde dan ook 
graag de taak van ondervoorzitter.

Nick Geers
secretaris 
Nick is onze secretaris. Samen 
met Conny en Karlos zorgt hij 
ervoor dat de motor van onze 
lokale afdeling blijft draaien. 

Jana Seys
Penningmeester 
Jana is nieuw in ons bestuur. Ze 
is de juiste person op de juiste 
plaats om de inkomsten en 
uitgaven van onze lokale afdeling 
te beheren

Filip Vanhevel vroeg op de gemeenteraad om de overlast van dazen en 
muggen in Houthulst bos aan te pakken. De schepen van Milieu deed eerst 
alsof er helemaal niks aan de hand was en alsof de talrijke dazen- en mug-
genbeten gewoon bij de zomer horen. Na zijn tussenkomst in de gemeente-
raad plaatste men wel al een dazenval in de buurt van de Lourdesgrot. De 
N-VA vraagt ook om waarschuwingsborden voor teken- en muggenbeten 
te plaatsen bij de ingang van het bos. Maar daar moeten jullie nog even op 
wachten.

Nick Geers  wil meer vuilnisbakken op evenementen zodat de bezoekers 
hun afval makkelijker kwijtraken. Hij vroeg de gemeente om hierin het goede 
voorbeeld te tonen en op de eerstvolgende kermissen in Jonkershove en Kler-
ken al meer vuilbakken te voorzien.

De N-VA vroeg op de gemeenteraad hoe het zit met het energieverbruik in de 
gebouwen van de gemeente. Blijkbaar kan de bevoegde schepen hier niet op 
antwoorden, want de meters zijn kapot. 

Op de vraag van Dirk Gheysen wélke meters er precies kapot waren, kon 
de bevoegde schepen helaas  ook niet antwoorden.

Karien Vanthuyne vroeg de gemeente om een ‘Houthulst-bon’ in te 
voeren. Men koopt bij de gemeente zo’n waardebon en die kan men dan in-
wisselen bij de lokale handelaars. De N-VA wil hiermee rechtstreeks de lokale 
handelaars ondersteunen.

Louis Vanhoudt
bestuurslid 
Louis is onze vaderfiguur. Hij 
staat ons altijd bij met goede 
raad.

Filip Vanhevel
fractievoorzitter en 
communicatieverantwoordelijke
Naast fractievoorzitter in de 
gemeenteraad is Filip ook 
verantwoordelijk voor de 
communicatie van de lokale 
afdeling.

Surf naar www.n-va.be/houthulst en ontdek hoe u voor een spotprijsje met ons 
meegaat naar Plopsaland op 11 september 2016. 

Met N-VA naar plopsaland!



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


