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“De mening van Filip”
Beste inwoner van Groot-Houthulst

Eind februari vroeg het bestuur van N-VA Houthulst of ik 
opnieuw het N-VA-team wilde aanvoeren als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. Net zoals in 
2012 heb ik deze opdracht met heel veel goesting aanvaard.

Nog meer dan in 2012 zijn wij er nu van overtuigd dat het ánders 
kan in Houthulst. Na zes jaar sterk werk in de oppositie zijn we 
klaar om aan het beleid deel te nemen.

We leggen momenteel de laatste hand aan een sterke lijst, met 
enkele oudgedienden, maar ook met veel nieuwkomers. Eén ding 
hebben onze 21 kandidaten alvast gemeen: goesting om zich in 
te zetten voor Houthulst en voor álle inwoners. 

Samen met u gaan we ervoor op zondag 14 oktober!
Samen gaan we voor een veilige thuis in een warm Houthulst!

Met Vlaamse groeten

Filip Vanhevel, lijsttrekker

Wie is Filip Vanhevel?
  Woont in Merkem
  44 jaar
  Geeft les (Frans en Engels) in het VTI in Diksmuide
  Gehuwd met Nele Degroote
  Trotse papa van Lukas, Kobe en Senne
  Onder meer actief in de ouderraad Kouterkind, de jeugdwerking 
van Merkem Sport, het Davidsfonds Houthulst en Merkemse 
wielertoeristen.

N-VA Houthulst nodigt u uit  
op de zesde Vlaamse kermis
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Veilig thuis in een welvarend Houthulst
Veilig thuis in een welvarend Houthulst. Dat is de slogan waarmee de N-VA straks naar de kiezer trekt 
in Houthulst.

De N-VA gaat voor een sterk en efficiënt lokaal 
bestuur. Iedere deelgemeente heeft haar eigen 
troeven en die willen we ten volle ondersteu-
nen. De N-VA zet in Houthulst volop in op 
propere en veilige dorpskernen. We willen 
dat elke inwoner zich veilig voelt én zich thuis 
voelt in zijn of haar gemeente.

Niet alleen veiligheid, maar ook welvaart is 
erg belangrijk. De gemeente moet niet lan-
ger investeren in nodeloze prestigeprojecten, 
maar de tering naar de nering zetten en vooral 
investeren in haar kerntaken. De lokale onder-
nemers zijn de basis van onze welvaart. Ook 
zij moeten dus alle kansen krijgen. Daarnaast 
willen we dat Houthulst nu eindelijk ook eens 
alle toeristische troeven uitspeelt. 

Bart Verslype
  Leeftijd: 48 jaar
  Job: Bankier, verzekeraar, immocoach
  Familie: 25 jaar gehuwd met Sandra 

Ostyn, vader van Lowie (22 jaar) en 
Arthur (20 jaar). Zoon van Serge en 
Bea Vanelslande

  Mijn favoriete plekje in Houthulst: 
Het Vrijbos in Houthulst voor een 
wandeling met achteraf een bezoekje 
aan een plaatselijke horecazaak. Als het weer het toelaat, ben 
ik graag bezig in mijn tuin of geniet ik er van de rust en de 
natuur.

  Mijn droom voor Houthulst: Dat we mogen wonen in een 
propere, veilige, milieuvriendelijke, tolerante en welvarende 
gemeente.

  Mijn favoriete maaltijd: Van biefstuk friet tot spaghetti met 
een goed glas rode wijn. Als bourgondiër kan ik écht genieten 
van een lekkere maaltijd. Mijn weegschaal drukt me dan ook 
vaak met de neus op die feiten.

  Hiervoor mag je me altijd storen: Een gezellige babbel in 
een van de plaatselijke horecazaken. Ik ben graag tussen de 
mensen. Ook voor een wedstrijd van mijn favoriete club Club 
Brugge mag je me altijd ‘storen’.

Twee nieuwe kandidaten voor N-VA Houthulst
Wie zijn Bart Verslype en Daan Blomme? 
Met trots mogen we twee kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aan u voor-
stellen: Bart Verslype uit Houthulst en Daan Blomme uit Klerken.

Daan Blomme
  Leeftijd: 23 jaar
  Job: Student ingenieur-

wetenschappen UGent 
campus Kortrijk, 
jobstudent in De Kippe 
in Merkem

  Familie: zoon van 
Ann Desmet en Wim 
Blomme

  Mijn favoriete plekje in Houthulst: Overal 
waar je kan sporten. 

  Mijn droom voor Houthulst: Onze gemeente 
verkeersveilig maken én de jeugdwerkingen 
blijven ondersteunen

  Mijn favoriete maaltijd: Macaroni met ham en 
kaas

  Hiervoor mag je me altijd storen: Om samen 
gezellig iets te gaan drinken.

Winnaars kerstpuzzel bekend
In ons laatste huis-aan-huisblad van 2017 stond de jaarlijkse kerstpuzzel.  
De winnaars zijn inmiddels bekend. Proficiat!

Proficiat! 
Nieuws uit de gemeenteraad
  N-VA fractievoorzitter Filip Vanhevel 

vroeg om een sneeuwtelefoon in te 
voeren. 65-plussers en minder mobiele 
mensen kunnen deze dienst contac-
teren om hun voetpad sneeuwvrij te 
laten maken. Helaas ging de meerder-
heid niet mee in ons voorstel.

  N-VA-gemeenteraadslid Karien 
Vanthuyne stelde voor om de Euro-
pean Disability Card in te voeren in 
Houthulst. Hiermee hoeven mensen 
met een beperking hun handicap niet 
telkens opnieuw op papier te ‘bewijzen’ 
en kunnen ze genieten van allerhande 
voordelen. Helaas ging de meerderheid 
wederom niet in op ons voorstel.

  Maar… vier jaar geleden vroeg de N-VA 
om AED-toestellen te plaatsen in alle 
deelgemeenten. Zo’n toestel kan levens 
redden als een persoon een hartstilstand 
krijgt. Eerst weigerde de meerderheid en 
kwam er enkel een AED-toestel aan de 
sporthal in Houthulst. Nu is er toch in 
elke deelgemeente een AED-toestel.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


