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Veilig thuis in een welvarend Dendermonde

N-VA Dendermonde wenst u 
een gezond en gelukkig 2019.

Welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 25 januari
19.30 uur 
Hof van Peene, 
Sint-Ursmarusstraat 69, Baasrode

N-VA Dendermonde nodigt u van harte 
uit op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Gastspreker is Matthias Diependaele, 
fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.

Feest vieren mag, 
goed besturen moet!
Beste Dendermondenaar,

Op 14 oktober zijn de politieke kaarten in 
Dendermonde goed door elkaar geschud. 
De N-VA bleef zo goed als stabiel en kreeg 
de kans om de stad mee te besturen. 
Daarmee schrijven we geschiedenis! 
Voor de eerste keer zullen de Vlaams-
nationalisten als zelfstandige partij deel 
uitmaken van een bestuurscoalitie in 
Dendermonde. 

We hebben er nooit een geheim van gemaakt 
dat een centrumrechts bestuur onze 
voorkeur wegdroeg en we zijn erg tevreden 
dat de kiezer dat mogelijk heeft gemaakt. 
Niettemin geven ook de scores van de 
andere partijen een duidelijk signaal en 
dat moet het nieuwe stadsbestuur ernstig 
nemen. 

Ondertussen werd de nieuwe gemeenteraad 
geïnstalleerd en legden Els Verwaeren, 

Tomas Roggeman en ikzelf de eed af als 
schepen. Grote uitdagingen liggen in het 
verschiet en de verwachtingen zijn 
hooggespannen. Het is dan ook de taak 
van de drie N-VA-schepenen en onze 
achtkoppige fractie om die in te lossen. Dat 
doen we uiteraard met de hulp en inbreng 
van onze mede-Dendermondenaars.

Maar eerst heffen wij graag met u het glas 
op het nieuwe jaar en dat op vrijdag 
25 januari in het Hof van Peene te Baasrode. 
We kijken ernaar uit om u te verwelkomen. 
Intussen wenst de N-VA u alvast een gezond 
en voorspoedig 2019!

Marius Meremans

Schepen van 
Stadsontwikkeling, 
Mobiliteit en 
Omgeving
Vlaams volks-
vertegenwoordiger
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N-VA heeft ook in 
Dendermonde een 
warm hart
Ook in Dendermonde 
zette de N-VA zich in 
voor Music for Life. 
Tijdens de jaarlijkse 
kerstmarkt op en 
rond de Grote 
Markt verkochten 
de partijleden zakjes snoep en warme 
handschoenen. 

Samen met de andere Oost-Vlaamse 
afdelingen zamelden we zo geld in 
voor Fiola vzw. Fiola biedt in de 
regio Oost-Vlaanderen ambulante 
ondersteuning aan baby’s, kinderen, 
jongeren en volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking en hun 
netwerk.
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Op 15 september nam ook N-VA Dendermonde 

deel aan de World Cleanup Day!

Kandidaten Patrick Van Campenhout, 
Ann Calbrecht en Ken Verleyen trokken op 

13 oktober naar de slotmeeting in Antwerpen.

Kandidaten Sofi e Heuvinck en Yves Verstrepen 
voerden een opvallende campagne op de fi ets.

Kandidaat Rik De Vreese pakte uit met een 

opvallend campagnewagentje.

Na een pittige marktactie is verfrissing welkom!

Jong N-VA Dendermonde heeft een vernieuwd bestuur. Jana Goeminne 
(21) vervangt Justine Goedertier (26) als voorzitter. Jan Vanhove (19) wordt 
secretaris en Johannes Meremans (23) penningmeester. Tomas Roggeman 
(32) neemt wegens zijn leeftijd afscheid van het bestuur. 

Kersvers voorzitter Jana 
Goeminne is studente 
rechten. Ze haalde bij de 
verkiezingen in oktober 
een mooi persoonlijk 
resultaat en kijkt met veel 
ambitie naar de toekomst: 
“De N-VA zit nu in de 
meerderheid in Dender-
monde. Ons opzet is om 
de N-VA-fractie te 
ondersteunen en de Dendermondse jeugd te vertegenwoordigen. Op die 
manier hopen we een stempel te drukken op het beleid. Ik kijk ernaar uit om 
met dit team aan de slag te gaan.’’

Jong N-VA herdenkt 
Groote Oorlog
Op 11 november 2018, exact honderd jaar na 
Wapenstilstand, trok Jong N-VA Dendermonde 
naar het monument van de onbekende soldaat 
op het Heldenplein om bloemen neer te leggen. 
Ook Dendermonde was tijdens de Groote Oorlog 
een van de vele martelaarssteden. 

Vandaag de dag kunnen we ons zo’n oorlogssituatie 
amper inbeelden en zijn zulke taferelen ver van ons 
bed. Daarom vinden we het des te belangrijker om 
de soldaten die voor ons en voor ons land gestreden 
hebben te herdenken.

Nieuw bestuur voor 
Jong N-VA Dendermonde

N-VA Dendermonde voerde een sterke en opvallende verkiezingscampagne. 
Samen met u blikken we nog even terug …

Jong N-VA herdenkt 
op het Heldenplein 
de Dendermondse 
martelaars.

Onze 
campagne 

in beeld

N-VA Dendermonde pakte uit met een 
vrouwvriendelijke lijst. In onze top tien 

stonden maar liefst zes vrouwen!

Nieuws van 
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An Vervliet is uw vertegenwoordiger in de provincie
De N-VA zal ook op provincieniveau deel uitmaken van de meerderheid in Oost-Vlaanderen en gaat in zee met 
CD&V en Groen. Onze partij levert twee gedeputeerden: Kurt Moens uit Evergem en Annemie Charlier uit 
Sint-Niklaas. Annemie geeft na twee jaar de fakkel door aan An Vervliet. 

An Vervliet zetelt al zes jaar in de provincieraad en is momenteel ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van 
Lebbeke. Ze werd voor beide herverkozen. Op de provinciale lijst kreeg ze maar liefst 4 923 stemmen. Ze kiest 
ervoor om zich volop te concentreren op het provinciebestuur en zal haar gemeenteraadsmandaat afstaan. 
Vanaf 2021 wordt zij provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, Erfgoed en Recreatiedomeinen.

“Als muzikante en cultuurliefhebber heb ik 
heel veel zin om er als schepen van Cultuur 
tegenaan te gaan. Samenwerking tussen 
verschillende cultuuractoren, zoals amateur-
kunstenaars, academies, maar ook de stads-
diensten en ons cultuurcentrum, is van uiterst 
belang. Daarnaast zal de verdere hervorming 
van onze musea heel wat inspanning vragen.”

“Het welzijn van mens en dier, daar wil 
ik voor gaan. In onze stad en deelge-
meenten moet er hulp zijn voor wie die 
nodig heeft. We moeten investeren in 
kinderopvang en ouderenzorg. Tegelijk is 
er nood aan een sterk beleid rond acti-
vering en integratie. En ook onze vier-
voeters moeten zich hier goed voelen!”

“Een goed beleid staat of valt met een weldoordachte 
beleidsplanning. Onze beleidskeuzes rond mobiliteit 
moeten aandacht hebben voor fi etsinfrastructuur en 
moeten diverse transportmogelijkheden binnen de stad 
met elkaar verzoenen. Ook op het vlak van ruimtelijke 
ordening moeten we gerichte keuzes maken met een 
evenwicht tussen investeringen en het vrijwaren van de 
schaarse open ruimte. Duurzaamheid, biodiversiteit en 
zorg voor het klimaat zullen daarbij onze leidraad zijn.”

Tomas Roggeman
tomas.roggeman@n-va.be

Els Verwaeren
els.verwaeren@n-va.be

Marius Meremans
marius.meremans@n-va.be

N-VA bestuurt mee in Dendermonde
Met acht verkozen gemeenteraadsleden blij�  de N-VA in Dendermonde de tweede grootste partij. Marius 
Meremans, Els Verwaeren en Tomas Roggeman zetelen als schepenen in het nieuwe stadsbestuur. Marius wordt 
schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Omgeving. Els wordt bevoegd voor Cultuur en Tomas voor 
Sociale Zaken en Dierenwelzijn. Naast onze drie schepenen zullen ook Bart Nobels, Hilde Raman, Bart Claes, 
Stijn Goossens en Walter Deygers in de gemeenteraad zetelen. Walter Deygers wordt opnieuw fractievoorzitter.

Meer info over het provinciale bestuursakkoord vindt u op www.n-va.be/oost-vlaanderen

Uw schepenen

Uw gemeenteraadsleden

Hilde Raman Bart Claes Stijn Goossens Walter Deygers Bart Nobels
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De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Charles Michel stapte 

premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 

zonder democratische 

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid  www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact
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