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Katrijn Van Riet volgt 
Patrick Vercauteren op 
in OCMW-raad 

Patrick Vercauteren heeft omwille van 
familiale redenen ontslag genomen als 
OCMW-raadslid. Hij wordt opgevolgd door 
Katrijn, die als zich al vele jaren inzet voor 
N-VA Westerlo. “Ik dank Patrick voor zijn 
inzet van de afgelopen jaren en wens 
hem en zijn gezin het allerbeste toe”, zegt 
Katrijn.
 
“De taken die ik van Patrick overneem, 
zijn heel belangrijk. De werking van het 
OCMW is als een kloppend hart voor onze 
gemeente en haar inwoners. Ik zal me 
de komende maanden met hart en ziel 
inzetten”, besluit Katrijn. 

Milieuvergunning slachthuis  
vernietigd
Het slachthuis Sus Campiniae in Oevel is een doorn in het oog van vele 
omwonenden. Onlangs vernietigde de Raad van State de milieuvergun-
ning die door Vlaams minister Joke Schauvliege verleend werd. 

N-VA Westerlo heeft dit dossier steeds met een kritische blik bekeken en opgevolgd. 
Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu Iris De Wever heeft bij elke beroeps- 
procedure het standpunt van de N-VA verdedigd. De kritische blik richtte zich vooral 
op de ruimtelijke draagkracht van het perceel. Dit project is te grootschalig opgevat, de 
gezamenlijke toegangsweg voor het slachthuis en het kerkhof is een uiting van weinig 
respect en tot slot konden de aangewezen technieken om geurhinder te voorkomen niet 
worden toegepast omwille van ruimtegebrek op het terrein.

De Vlaamse minister van Leefmilieu moet haar huiswerk overdoen. Hopelijk houdt ze 
rekening met de adviezen die wij haar hebben gegeven.

Iris De Wever
Schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Herman Wijnants
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Bedankt, Patrick! Succes, Katrijn!

Luxeontbijt ZONDAG

6 mei
10-13 uur

Torenhof

Geneinde 1 

Gastsprekers:
Pascal Kwanten, lijsttrekker N-VA Westerlo
Mirelle Colson, fractievoorzitter provincieraad 

Prijs:
Volwassenen: 18 euro
Kinderen (< 12 jaar): 10 euro
Kinderen (< 3 jaar) gratis

Inschrijven (voor 30 april):
Het juiste bedrag storten op rekeningnummer BE16 7310 3742 2874  

met vermelding ‘ontbijt N-VA + aantal deelnemers’. 

of via secretaris Nancy Van Hoof: 0477 88 04 34, nancy.vanhoof@n-va.be

De N-VA heeft een           voor Westerlo.
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Bert Wellens en Giel Van den Broeck kiezen voor de N-VA

Wie is Bert Wellens? 
Recent vervoegde Bert Wellens (50) uit Zoerle-Parwijs de bestuursgroep van N-VA Westerlo. Met zijn ervarin-

gen als industrieel ingenieur, leerkracht en vakbondsafgevaardigde wil hij zijn gewicht in de schaal gooien 
om een sterk gemeentelijk bestuur op te zetten.

“Ik heb via het Lokaal Onderhandelingscomité en het CPBW heel wat ervaring opgedaan op het gebied van on-
derhandelen, wetgeving en veiligheid”, start Bert zijn verhaal. “Maar ook op verenigingsvlak ben ik actief geweest 

bij de scouts van Westerlo en fanfare Hoop en Vlijt. Mede door die ervaring bij de scouts, maar ook omdat ik twee 
kinderen heb die actief zijn als leiding bij de chiro van Zoerle-Parwijs, vind ik aandacht voor jeugdwerking heel belangrijk. Daar-
naast hecht ik ook veel belang aan een goede buurtwerking, want sociale contacten leiden automatisch tot een beter veiligheidsgevoel 
in je omgeving.”

Ook op vlak van verkeersveiligheid wil Bert zijn stempel drukken: “In mijn vrije tijd ben ik een fervent fietser, waardoor ik jammer genoeg 
nog vaak merk hoe slecht het gesteld is met sommige fietspaden in onze gemeente. Het zijn onze schoolgaande kinderen die er dagelijks 
gebruik van moeten maken. Verkeersveiligheid moet dan ook steeds een prioritair werkpunt zijn van een lokaal bestuur”, meent Bert.

Wie is Giel Van den Broeck?  
Eind vorig jaar nam Tongerlonaar Giel Van den Broeck (29) zijn plaatsje in bij het bestuur van N-VA Westerlo. 

Geboren en getogen in de Parel der Kempen is hij vastberaden deze parel te doen blinken.

“Al van kinds af aan ben ik fier op ‘mijn Westerlo’. Op de natuur, geschiedenis, toeristische trekpleisters, sport-
faciliteiten ...”, begint Giel enthousiast zijn motivatie om in de gemeentepolitiek te stappen. “Als leerkracht in het 

secundair onderwijs, lid van toneelvereniging Podium ’82 en fervent supporter van KVC Westerlo heb ik volgens 
mij een goed beeld van wat er leeft bij de gemiddelde Westelse inwoner. Ik kom immers in contact met een variatie 

aan Westerlonaren”, weet Giel. “Op die manier hoor ik de bezorgdheden en waar de noden zitten. Maar ook wil ik 
graag mijn persoonlijke toets leggen in het gemeentelijk beleid. Ik ben namelijk ook molenaar in Tongerlo en heb een groot hart voor 
de natuur. Dus ook milieu, cultuur en toerisme vind ik erg belangrijk.”
Dat onze nieuwe aanwinst niet bij de pakken blijft zitten, mag duidelijk zijn. “Recent heb ik Jong N-VA opgericht. Als leerkracht en 
voormalig voorzitter van de Westelse Jeugdraad, heb ik voldoende voeling met onze jeugd. Een belangrijke groep die maar al te vaak 
onvoldoende gehoord wordt. Ik wil daar verandering in brengen”, besluit Giel.

Wie is Jong N-VA Westerlo? 
Kritisch, politiek bedreven en jeugdig enthousiast. Dat is wat Jong N-VA tracht 
te zijn. Ook in onze gemeente is er wel degelijk jeugdige interesse in de politiek. 
Dat bewijst Jong N-VA Westerlo. 

“Hoewel pas in haar kinderschoenen, drukt onze jongerenvereniging nu al haar 
stempel op de gemeentepolitiek”, meent oprichter Giel Van den Broeck. “We 
klaagden al openlijk aan dat hetgemeentebestuur onvoldoende oog heeft voor de 
wensen en noden van onze jeugd. En er zijn nog heel wat leuke en ludieke acties 
op komst.”

Al zijn die acties niet noodzakelijk politiek getint. “Op de Tongelse Dorpsfeesten 
zullen we bloemen uitdelen voor moederdag. En we plannen ook een wandel- of 
fietstocht door onze gemeente. Op die manier willen we ons wat in de kijker 
plaatsen en laten horen dat de jeugd ook aanwezig is. Zij zijn tenslotte de toe-
komst”, besluit Giel.

De kersverse ploeg bestaat uit 10 jongeren uit zowat elk deeldorp van de gemeente en van alle leeftijden tussen 16 en 31 jaar. 
Ook interesse om aan te sluiten bij Jong N-VA Westerlo en je zo op een toffe manier te laten horen?

  Contacteer Jong N-VA Westerlo via  
westerlo@jongnva.be of 0478 24 41 43.
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N-VA Westerlo in beeld
De nieuwjaars-

receptie van 

N-VA Westerlo 

was een groot 

succes

De zaal hing aan de 

lippen van de voor-

zitter van het Vlaams 

Parlement Jan  

Peumans, die onze 

gastspreker was.

De N-VA deelde 

op Valentijn  

heerlijke  

chocolaatjes uit.



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


