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Veilig thuis in een welvarend Houthulst

VU: FILIP VANHEVEL, AKKERWINDESTRAAT 5, 8650 MERKEM

Veilig thuis in een welvarend Houthulst
Met deze slogan trekt N-VA Houthulst naar de kiezer. Maar dit is meer dan zomaar een 
slogan. Hij is het fundament van ons verkiezingsprogramma. En hij zal de komende zes 
jaar ook de leidraad zijn als we de kans krijgen om de gemeente mee te besturen.

‘Veilig’ betekent voor ons veilig verkeer in alle deelgemeenten. Maar daarnaast ook u 
veilig voelen in uw eigen buurt. ‘Thuis’ betekent dat u niet zomaar in een gemeente 
woont, maar dat u zich hier ook écht thuis voelt.

‘Welvarend’ betekent een bloeiende lokale economie (winkels, landbouw, kmo’s). Maar 
ook een gemeente die zichzelf de verplichting oplegt om zuiniger om te springen met 
het geld van haar belastingbetalers.

“De mening van Filip”
We hebben uw stem écht nodig!
Weldra trekken we ook in Houthulst naar de stembus. U kiest straks wie er  
de komende zes jaar de lakens uitdeelt in onze gemeente.

Blijft dezelfde partij nog maar eens zes 
jaar aan de macht? Of stemt u straks voor 
de N-VA en zorgt u er dus voor dat er een 
nieuwe wind zal waaien in onze mooie 
gemeente?

Waarom stemmen voor de N-VA?
Zeg nu zelf: 
• Is het verkeer de voorbije zes jaar 

verbeterd in uw dorp?
• Is uw buurt écht netter geworden de 

voorbije zes jaar?
• Weet u wel écht wat dit 

gemeentebestuur allemaal beslist 
achter de schermen?

De N-VA gaat voor verandering en voor 
een nieuwe wind in Houthulst. U kan de 
absolute meerderheid van de partij die 

nu al jaren aan de macht is, mee een halt 
toeroepen. Enkel een stem voor de N-VA 
op 14 oktober is uw garantie dat er écht 
iets zal veranderen. 

N-VA Houthulst heeft de mensen én 
de verfrissende ideeën om mee onze 
gemeente te besturen. 

Wij gaan voor een veilige thuis in een 
welvarend Houthulst. Wij gaan voor een 
gemeentebestuur dat zuinig met uw centen 
omspringt en dat past voor (te) dure 
prestigeprojecten.

Lijsttrekker
Voor de tweede keer op rij ben ikzelf 
lijsttrekker van N-VA Houthulst. Net 
zoals mijn partij ben ik persoonlijk ook 

klaar om onze gemeente mee te besturen. 
Ik vraag dan ook uw stem voor alle 21 
kandidaten op onze lijst. Wij zullen uw 
stem en uw vertrouwen eer aandoen de 
komende zes jaar.

Alvast van harte bedankt voor uw steun 
én uw stem op 14 oktober.

Filip Vanhevel 
Lijsttrekker 

N-VA Houthulst
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Veilig thuis in een welvarend Houthulst

Veilig
•  Veilige (en autoluwe) schoolomgevingen.

•  Voetpaden aanpassen voor minder mobiele mensen.

•  Overlast in de gemeente aanpakken. Wie overlast veroorzaakt, moet 
daarop meteen gewezen worden. Desnoods volgt er een sanctie. 

•  Betere samenwerking tussen politie, gemeenschapswachten en 
buurtwerking.

Verantwoord
•  Het gemeentebestuur mag geen schulden meer doorschuiven 

naar volgende generaties.

•  Betere ondersteuning van lokale economie (winkels, kmo’s en 
landbouw).

•  Een betere bereikbaarheid van het industrieterrein.

•  Milieuvriendelijke ledverlichting op het openbaar domein.

•  Werk in eigen streek stimuleren en ondersteunen. 

Vlaams
•  Eigen busdienst tussen de deelgemeenten.

•  Verfraaiing van het marktplein van Houthulst.

•  Ondergrondse afvalcontainers om sluikstorten aan te pakken.

•  Kleine speeltuintjes en ontmoetingsplaatsen aanleggen in de gemeente.

•  Meer en betere communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners toe.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/houthulst

Een sterke ploeg voor Houthulst

1. VANHEVEL Filip

2. DESCHEPPERE Julie

3. GHEYSEN DIRK

4. VERSLYPE Bart

5. VANTHUYNE Karien

6. DEBOUCK Karlos

7. SEYS-CALLENS Petra

8. BOEY Heide

9. GEERS Nick

10. BLOMME Daan

11. GREITSCH Tanja

12. TRYBOU Gil

13. DEMEULEMEESTER Marc

14. SUPEENE Kurt

15. PRINZIE Petra

16. AMPE-VANNESTE Simonne

17. VANDEVIVERE Andy

18. VANDEVYVERE Conny

19. CLAUW Elien

20. MEYVAERT Katrien

21. VANDE MOORTEL Kristof

Met deze sterke lijst trekken 
wij op 14 oktober naar  

de kiezer

DESCHEPPERE Julie
Houthulst
40 jaar
Logopediste

2

GHEYSEN Dirk
Jonkershove
70 jaar
Bedrijfsleider op rust

3

VERSLYPE Bart
Houthulst
48 jaar
Verzekeraar

4

VANTHUYNE Karien
Merkem
57 jaar
Verpleegkundige

5

DEBOUCK Karlos
Merkem
48 jaar
Ondernemer

6

SEYS-CALLENS Petra
Jonkershove
49 jaar
Huismoeder

7



Veilig thuis in een welvarend 
West-Vlaanderen
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“ Zolang de provincies bestaan, gaan 
we voor een efficiënt en transparant 
bestuur. 
Wim Aernoudt 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse recreatieve en 
functionele fietswegen moet uitgebreid worden. Wij 
willen de (elektrische) fiets alle kansen geven voor 
recreatie én voor het woon-werkverkeer.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

Toerisme is een belangrijke economische motor in onze 
regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de 
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen. 

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Wim Aernoudt 
 Gistel

2.  Virginie Mahieu 
 Wervik

3.  Luc Coupillie 
 Diksmuide

4.  Luba Minarikova 
 Oostende

5.  Peter Hillewaere 
 Koksijde

6.  Sarah Michem 
 Middelkerke

7.  Bart Rambour 
 Langemark-Poelkapelle

8.  Veerle Vanslembrouck 
 Kortemark

9.  Wouter Folens 
 Poperinge

10.  Eva Ryde 
 Ieper

11.  Wouter Vanlouwe 
 Veurne


