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Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van N-VA Schoten nodigt alle sympathisanten uit
voor een hapje en een drankje op haar nieuwjaarsreceptie.
Onze nieuwjaarsreceptie vindt plaats op vrijdag 23 januari vanaf
20 uur in zaal Gambrinus, Sint-Cordulastraat 22.

23
januari
20 uur

www.n-va.be/schoten

We zetten 2015 in met een geweldige spreker. Hou zeker onze
Facebookpagina in het oog als je op voorhand wil weten wie dat
wordt.
Iedereen van harte welkom!

V.U.:Willy Van Camp, Brechtsestraat 571, 2900 Schoten

SCHOTEN

De verandering in Schoten

Jong N-VA Schoten kiest nieuw dagelijks bestuur
Om de werking van Jong N-VA Schoten voor de
komende twee jaar te waarborgen, kozen de leden van
de lokale jongerenafdeling op woensdag 5 november
een nieuw dagelijks bestuur. De interne verkiezingen
schoven Juan Leysen naar voren als nieuwe voorzitter
van Jong N-VA Schoten.

MEER DOEN MET DEZELFDE MIDDELEN

Door de vervroegde investeringen in wegen en rioleringen profiteren we optimaal
van de lagere marktprijzen. Dankzij de flexibele inzet van budgetten kunnen
we meer doen met dezelfde middelen. Met deze nieuwe aanpak kunnen we nog
enkele straten toevoegen aan de indrukwekkende lijst van rioleringsdossiers.
Daarnaast komt er ook een fietspad langs de Metropoolstraat en in de Paalstraat
naar het Gasketelplein. Uiteraard doen we er alles aan om de hinder van de
werken tot een minimum te beperken.

Zoals de statuten het voorschrijven moet elke lokale
jongerenafdeling om de twee jaar een nieuw dagelijks
bestuur kiezen. Daarom was het op 5 november
verzamelen geblazen in Brasserie Gambrinus.
De leden en sympathisanten van Jong N-VA
Schoten werden er te woord gestaan door Vlaams
Parlementslid Annick De Ridder en Kamerlid Peter De
Roover.

KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST

Sinds kort kan je je kinderen digitaal inschrijven voor de Grabbelpas. Zo moeten
ouders de verplaatsing naar het gemeentehuis niet meer maken. Verder is ook de
opstart van ‘het huis van het kind’ een feit. Een plaats waar (aanstaande) ouders
terecht kunnen met vragen, voor ondersteuning, begeleiding, kortom alles wat met de
opvoeding van je kind te maken heeft.

Nieuw bestuur Jong N-VA Schoten

LANG LEVE DE VERENIGINGEN

quasi unaniem verkozen als voorzitter in opvolging van Pieter Gielis.

Verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en verdienen al onze steun.
Verschillende jeugdbewegingen doen noodzakelijke verbouwingen met steun van de
gemeente. Zo bouwde Chiro Terdonck al een nieuw gebouw en investeren Antoontje
en Bloemendaal volop in de vernieuwing van hun lokalen.

Na een uiteenzetting van deze twee politici, gingen
de jongeren over tot de stemming. Juan Leysen werd

Juan lichte zijn beleid kort toe: “De afgelopen twee jaar zijn we onder leiding van Pieter Gielis geëvolueerd van een kleine
afdeling naar een goed geoliede machine die op nationaal niveau enig aanzien geniet. Ik wens dan ook verder te bouwen op
de fundamenten die door het vorige bestuur gelegd werden. Daarnaast is het belangrijk om naar buiten te treden en jongeren
te betrekken bij de werking van onze partij.”

KFC Koningshof kan dankzij de gemeente nog jaren op haar vertrouwde
‘Pheyp’ aan de Zilverstraat blijven spelen. Een stevige investering in onze jonge
voetbaltalenten.

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

Het oude stort wordt omgevormd tot een modern en duurzaam bedrijventerrein.
Zo creëren we ruimte voor onze ondernemingen om te groeien, kunnen we jobs
in Schoten houden en welvaart voor ons allemaal genereren. Normaal starten de
werken in de loop van 2015.

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?

NIEUW BESTUURSLID: WALTER MATHYS

JE STEM TELT MEE

Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van
voordelen!
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van de N-VA. En dit najaar
verkies je mee het nationale bestuur van de partij.

Waarom koos je voor de N-VA?
Bij de N-VA wordt aan politiek gedaan zoals het volgens mij hoort. Het is een jonge
en dynamische partij, die openstaat voor nieuwe ideeën en nog niet is vastgeroest
in oude dogma’s.

EEN INSPIREREND NETWERK VAN POLITIEKE VRIENDEN

Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale activiteiten van de N-VA.
Een debatavond, een moment van politieke actie of een gezellig samenzijn …

Wat deed je de stap zetten?
Na 40 jaar werken kreeg ik meer vrije tijd. In 2012 kon ik die tijd gebruiken om
mijn vrouw Diana, ook bestuurslid bij de N-VA, te steunen bij de lokale verkiezingen.
Werd je meteen goed ontvangen?
De contacten verliepen van bij het begin zeer vlot, als nieuweling kreeg ik meteen
het gevoel erbij te horen. Mijn inzet bij activiteiten werd ten volle geapprecieerd.

JE ONTVANGT HET NIEUW-VLAAMS MAGAZINE

Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine. 24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk achter
de schermen van de N-VA.
Walter Mathys
Organisatieverantwoordelijke

Welke veranderingen zou je willen zien?
Als nieuw bestuurslid blijf ik mij in eerste instantie verder inzetten op het logistieke vlak bij activiteiten. Grote veranderingen zal dat niet direct met zich meebrengen. Het laat mij wel toe zelf met ideeën naar voor te komen.
Waarmee zou men jou een plezier kunnen doen?
Als voetganger, fietser, motorrijder en automobilist ben ik begaan met een leefbare en veilige verkeerssituatie in
Schoten. Mocht ik daar iets aan kunnen doen, zou mij dat zeker plezieren.

schoten@n-va.be

JONG EN N-VA?

Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen Jong N-VA. Studie- en vormingsdagen, politieke acties, trips naar het buitenland, … de agenda van Jong
N-VA is behoorlijk gevuld.

MET DE KRACHT VAN EEN OVERTUIGING

Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de grootste en snelst groeiende
familie van Vlaanderen. Zo steun je samen met 40 000 anderen de Verandering
voor Vooruitgang.

www.n-va.be/schoten
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
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ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
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