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  In Westerlo Centrum werkten we in de 
Verlorenkost een definitieve oplossing 
uit. De werken aan het Spikdoornveld 
zijn ondertussen gestart.

  In Heultje hebben we in de School-
straat een proefopstelling geplaatst. Na 
een evaluatie en een infovergadering 
met alle betrokken partijen op 2 mei, 
moet dat resulteren in een definitieve 
oplossing.

  In Oevel voerden we aan de volledig 
nieuwe school meteen de nodige ver-
keersvriendelijke aanpassingen uit aan 
de omgeving.

  In Oosterwijk werd de infrastructuur 
aangepast om het busvervoer vlotter te 
laten verlopen.

  In Zoerle-Parwijs zijn er besprekingen 
aan de gang met de schooldirectie om 
ook daar voor de juiste oplossingen te 
kiezen. 

Ook in Tongerlo en Voortkapel wil 
het gemeentebestuur nog de nodi-
ge inspanningen leveren om onze 
schoolomgevingen zo veilig mogelijk 
te maken. Dankzij de vele positieve 
reacties op de verschillende projecten 
rond veilige schoolomgevingen voelt 
N-VA Westerlo zich gesterkt in haar 
voornemen om de veiligheid van onze 
schoolgaande jeugd te garanderen.

Jef Van den Eynde 
Fractievoorzitter N-VA Westerlo

N-VA-ontbijt

Zondag 22 mei
Van 9.30 uur tot 11 uur

Brasserie Marie
Bergveld 2 - Zoerle-Parwijs

N-VA Westerlo nodigt u van harte uit op 
haar jaarlijks ontbijt. Gastspreker is dit 
jaar Kamerlid Yoleen Van Camp. Aanslui-
tend op het ontbijt vindt onze jaarlijkse 
ledenvergadering plaats.

 Hoe inschrijven?
Inschrijven voor het ontbijt doet u door  
het juiste bedrag over te maken op reke-
ningnummer BE16 7310 3742 2874 met 
de vermelding ‘ontbijt + naam’. 

Prijs: € 12,50 volwassenen / € 6 (3 -6 
jaar) / gratis tot 3 jaar / gratis voor nieu-
we leden (mits betaling lidgeld € 12,50)

U kan ook contact op te nemen met 
secretaris Nancy Van Hoof: Hoogveld 46, 
2260 Oosterwijk – gsm: 0477 88 04 34.

Deelname ledenvergadering is gratis.

In 2012 plaatsten we veilige schoolomgevingen hoog op onze prioriteiten- 
lijst. Iets meer dan drie jaar later mogen we stellen dat er op dit vlak al heel  
wat veranderd én gerealiseerd is. We geven graag een overzicht per deeldorp.

Veilige  
schoolomgevingen

11 juni

Een verrassing voor vader
Vorig jaar zette N-VA Westerlo op Moederdag alle mama’s en oma’s in de bloemetjes met een gele roos. 
En dat kon u duidelijk smaken. Dit jaar verleggen we onze focus naar de papa’s en de opa’s. Vaders staan 
immers altijd paraat voor ons met raad én daad. Dat verdient … neen, geen bloemetje, maar wel een heel 
leuke andere verrassing. Alvast iets om naar uit te kijken.

Kleinere markt is gezelliger p. 2 N-VA heeft een hart voor Westerlo p. 3
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De functie van secretaris is opnieuw toegewezen aan Nancy Van 
Hoof. Stef Mannaerts wordt penningmeester en Tamara Van den 
Eynden houdt jullie op de hoogte via Facebook. Hilde Van der 
Auwera neemt de taak van ledenverantwoordelijke op zich en 
Frans Bastiaens die van organisatieverantwoordelijke. Herman 
Wynants is de jongerenverantwoordelijke van N-VA Westerlo. 

De overige nieuw-verkozen bestuursleden zijn: Dewi  
Draulans, Ronny Goossens, Stef Mannaerts en Jan Van Cauter. 
De N-VA-mandatarissen en -schepenen Herman Wynants, Iris 
De Wever, Brigitte Helsen, Clyde Tai-Apin, Jef Van den Eynde, 
Jurgen Engelen, Louis Caers, Nancy Van Hoof, Pascal Kwanten, 
Patrick Vanschoubroek, Patrick Vercauteren en Tamara Van den 
Eynden maken automatisch deel uit van het bestuur. 

De markt wordt aantrekkelijker en 
gezelliger. Dat doen we door de Westelse 
markt een beetje op te schuiven, waar-
door die compacter wordt. Ons voorstel 
stootte aanvankelijk op weerstand, maar 
met de goedkeuring van het project 
‘Veilige schoolomgeving Verlorenkost’ 
zet de gemeenteraad nu officieel het 
licht op groen.

Een tiental marktkramers kreeg een nieu-
we standplaats toegewezen, maar ook na 
de verkleining van de markt zijn er nog 
steeds een aantal vrije plaatsen. Al zullen 
de lege plekken heel wat minder opvallen 
dan enkele jaren geleden, toen een aantal 
marktkramen ermee stopte wegens ge-
brek aan opvolging en overnemers.

Westerlo gaat uitdagingen van markt-
kramers aan
De economische crisis en het wijzigende 
koopgedrag van de consumenten (zoals 
internetshoppen) drukken op het succes 
van de markt. Dat leidt tot lege stand-

plaatsen, niet alleen in Westerlo maar ook 
in de naburige gemeenten. In Herentals 
besloot men deze lege plaatsen drie jaar 
geleden al op te vullen door de markt 
‘samen te duwen’. Nu volgt Westerlo dat 
goede voorbeeld.

De verkleining van de markt kadert in  
de grondige herinrichting van de 
schoolomgeving Verlorenkost. We slaan 
hierbij twee vliegen in één klap. Onze 
kinderen en kleinkinderen kunnen veel 
veiliger naar school gaan én het blijft 
heerlijk toeven op onze kleinere, maar 
gezelligere markt.

Begin april trad Ellen Hermans toe tot het bestuur 
van N-VA Westerlo. Deze 34-jarige juriste nam 
vijf jaar geleden samen met haar partner Raf haar 
intrek in Heultje. Een jaartje later werd hun zoon-
tje Louis geboren. Ondertussen zijn ze verliefder 
dan ooit. Op elkaar, maar ook op hét Heultje. 

“Het is me een waar genoegen om mijn ‘politiek 
steentje’ te kunnen bijdragen aan onze gemeen-
schap”, zegt Ellen. “N-VA Westerlo heb ik leren 

kennen als een hecht team, vol verschillende, maar 
warme persoonlijkheden, die zich dag in dag uit 
vol ijver inzetten voor het beleid van onze 
gemeente.”

Ellen neemt dan ook enthousiast haar rol 
als communicatieverantwoordelijke op: 
“De kracht van verandering bestaat ook 
uit een open en heldere communicatie. 
Daar ga ik mee voor zorgen.”

Op 4 maart kozen de leden 
van N-VA Westerlo een 
nieuw afdelingsbestuur. 
Hilde Van der Auwera werd 
herverkozen als voorzitter. 
Ook Frans Bastiaens blijft 
op post als ondervoorzitter. 
Zij zullen de volgende drie 
jaar de lijnen uitzetten van 
N-VA Westerlo.

Voorzitter Hilde Van der Auwera, Dewi Draulans, Nancy Van Hoof, Jan Van Cauter en Ellen Hermans  

Nieuw bestuur voor N-VA Westerlo

Kleinere markt is gezelliger

Nieuw bestuurslid Ellen Hermans
“Heldere communicatie draag ik hoog in het vaandel”
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Naar jaarlijkse gewoonte trakteerde N-VA Westerlo  
woensdag 17 februari de marktkramers en bezoekers van de 
wekelijkse markt op een Valentijns-chocolaatje. Het was een 
koude dag, maar de chocolaatjes werden warm onthaald. 
Ook in 2017 zet N-VA Westerlo deze traditie verder.

Clyde Tai-Apin is niet alleen 
OCMW-voorzitter maar ook schepen 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Door zijn dagelijkse contacten met de 
mensen in Westerlo houdt hij voeling 
met de uitdagingen die mensen moeten 
aangaan. Dat gaat van gezondheidszorg 
en zorgverlening tot verkeersveiligheid. 
Samen met N-VA Westerlo zet hij zich 
volop in voor oplossingen voor hen.

Vertel eens wie je bent, Clyde?
Ik ben geboren in Paramaribo in  
Suriname, waar ik opgroeide in een gezin 
met vier kinderen. Dankzij een studie-
beurs kon ik in Antwerpen farmacie  
studeren. Aan de universiteit leerde ik 
mijn vrouw Kathleen kennen. Enkele 
jaren nadat we afstudeerden, namen we 
in 2001 de apotheek in Zoerle-Parwijs 
over. Ondertussen hebben we samen drie 
schatten van kinderen: Gilles, Vincent en 
Olivia.

Waar liggen je prioriteiten als 
OCMW-voorzitter?

In het OCMW willen we zoveel mogelijk 
sociale doelgroepen bereiken. Onder 
meer het tegengaan van vereenzaming bij 
ouderen is een belangrijke pijler voor mij.  
Maar ook jongeren zijn belangrijk. Zo 
proberen we een forum te creëren voor 
zogenaamde ‘probleemjongeren’, waarbij 
we hen en hun  familie hulp aanbieden. 

Daarnaast biedt het OCMW ook onder-
steuning op mentaal vlak. Dat betekent: 
infosessies voor ouders en jongeren over 
cyberpesten, middelengebruik, pest- 
gedrag of puberende jongeren. We hebben 
nog niet alles verwezenlijkt wat we willen 
de voorbije drie jaar, maar de basis voor 
verandering ligt er nu. 

En als schepen van Gezondheid?
‘Een gezonde geest in een gezond  
lichaam’ is mijn visie. Vandaar vind ik het 
belangrijk om mensen zowel lichamelijk 
als mentaal te ondersteunen. Dat kan ook 
betekenen dat we hen leren om uit een 

moeilijke financiële situatie te geraken. 
Als ouders gestructureerde ondersteu-
ning krijgen, is dit tevens een positieve 
leerschool voor hun kinderen. Zo krijgen 
deze jongeren meer kansen om uit een 
neerwaartse spiraal te geraken.

Hoe ga je om met uitdagingen als de 
asielcrisis en vergrijzing?
De overheid heeft ons gevraagd om een 
aantal plekken te voorzien voor vluchte-
lingen, maar we verwachten geen grote 
stroom van asielzoekers in Westerlo.  
Om een maximale integratie te bereiken, 
zal er een spreiding komen over de  
verschillende deeldorpen, afhankelijk van 
de mogelijkheden.

Voor ouderen zoeken we oplossingen op 
maat, zoals kwalitatieve en betaalbare 
maaltijden aan huis. Want sommige 
bejaarden zijn ondervoed omdat ze 
onvoldoende gevarieerd eten. Bovendien 
investeren we veel in de detectie van ver-
eenzaming en verarming. 

Veel bejaarden komen niet toe met hun 
pensioen om alle kosten te betalen. 
Daarom houdt het OCMW rekening met 
inkomen voor sociale tegemoetkomingen 
en sociale tarieven. 

Het is onze plicht om mensen die 
decennialang hebben bijgedragen aan 
onze welvaart ondersteuning en hulp te 
verlenen. Die kosten moeten en zullen we 
blijven dragen. 

N-VA heeft een hart  
voor Westerlo

OCMW-voorzitter Clyde Tai-Apin
“Onze inzet is positief en gaat uit van onze eigen krachten”

Voor vragen, opmerkingen en 

suggesties staat Clydes deur 

steeds open. 

Heeft u concrete vragen 

over het OCMW, dan kan u 

elke maandag tussen 18.30 

tot 19.30 uur terecht in de 

raadzaal van het OCMW.

 Willem Leemans, Robert Laenen en Ellen Hermans deelden chocolade uit



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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Mensen 
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werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


