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Veilig thuis in een welvarend Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels

Koen Daniëls, lijsttrekker

N-VA is uw enige keuze voor een écht beter beleid

Uw stem telt echt voor N-VA en dus geen voorakkoord
N-VA wil beter beleid voor u en niet kost wat kost de 
macht verwerven zoals de voorzitter van CD&V op TV-
Oost zei: "Wij willen geen toegevingen doen aan een 
coalitiepartner". Jammer, want door samen te werken bereik 
je meer en beter beleid, wat wij als N-VA samen met u 
willen realiseren.

In tegenstelling tot andere partijen, heeft N-VA geen 
voorakkoord gesloten.  Wij willen de stem van de kiezer 
respecteren.  Een stem voor N-VA is dus geen verborgen 
stem voor een andere partij die u eigenlijk niet wil.

Bekende gezichten én 
ervaring én 

kennis van zaken

Om goed beleid te 
voeren, moet je sterke 
mensen hebben.  En dat 
hebben we bij N-VA.  
Onze lijsttrekker en 
kandidaat-
burgemeester Koen 
Daniëls heeft reeds veel 
ervaring in beleid en 
vele contacten op 
andere beleidsniveaus.

Onder de kandidaten ook heel wat kennis van zaken over 
allerlei thema's:  Marlene is adviseur voor bedrijven, Guido 
kent de lokale politiek,  Veerle en Iris kennen de zorgsector, 
voor Greta en Lut hebben verenigingen geen geheimen, Filip 
kent de zorgen van jonge ouders, Denis doorgrondt de 
financiën, Dirk geeft De Klinge een stem en Nico weet wat het 
is om in "vergeten" Meerdonk te wonen, ... 
Al onze kandidaten vind je op de laatste bladzijde.

v.l.n.r. François Fabry, Dirk Van Raemdonck, Cleo de Jonge, Filip D'Hondt, Benita Cramer, Lauren Van Guyse, Tom Cool, Annick Sturms, Harry Caslo, Paul De Saegher, 
Linda Ruts, Denis D'hanis, Rani Ghesquière, Marlene Moorthamers, Hans Burm, Guido De Lille, Patrick Opdrop, Anita Moeraert, Danka De Wert, Greta Poppe, Koen Daniëls
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Uw vraag is ons beleid! 

Op basis van uw reacties op onze enquête, die in elke 
brievenbus van alle huizen van alle deelgemeenten stak, het 
harde werk de afgelopen jaren in de gemeenteraad en vele 
gesprekken, hebben we ons programma geschreven.  U leest 
hier een aantal van onze voorstellen. Op onze website vindt u 
het volledige programma. Een programma dat u mee 
geschreven hebt en ook de volgende jaren verder mee vorm 
kan geven ... als u N-VA de kans geeft mee te besturen.

40 jaar dovemansoren ... tijd voor verandering
Na 40 jaar hetzelfde CD&V-bestuur, blijven sommige vragen nog 
steeds in dovemansoren vallen.  Bepaalde ingrepen, zoals een fietspad 
in de Baarstraat, worden al 15 jaar beloofd. Het lijstje is lang.  Voor 
ons geen loze beloften, maar eerlijk beleid.  Planmatig. Stap voor 
stap én met doorgedreven communicatie met u.

Echte inspraak, samenspraak en communicatie

Inbraken, overdreven snelheid en 
doorgaand niet-lokaal vrachtverkeer 
aanpakken

Hondenloopweide
met hondentoilet 
in elke gemeente
Dierenliefhebbers en 
propere straten: het 
kan perfect samengaan. 
Door speelweides met 
hoge afsluiting kunnen 
ze loslopen. En met 
een hondentoilet erbij 
blijft alles rein.

Onder impuls 
van N-VA 
werd in 
Meerdonk het 
eerste Buurt- 
Informatie- 
Netwerk (BIN) 
opgericht.  Een 
goeie buur is 
het beste 
alarmsysteem 
dat er is.

N-VA wil voor u aan de slag

Er is nood aan een logisch mobiliteits-
plan met aandacht voor woonwijken, 
fietsers en wegverkeer

Bufferbekkens aanleggen, 
grachten kuisen en rioleringen 
vervangen. Dit had reeds lang 
moeten gebeuren. N-VA wil 
dit echt aanpakken.

De Oude Molenstraat is al jaren een straat 
waar snelheden elkaar afwisselen en waar 
ondanks de vele huizen en woonwijken te snel 
gereden wordt.  En zo zijn er nog straten in de 
verschillende gemeenten.  Duidelijke 
snelheidsgrenzen, ingrepen aan de weg en 
controle zijn de aangewezen middelen.
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Veilig thuis in een welvarend Sint-Gillis-Waas, Meerdonk, Sint-Pauwels, De Klinge

U kan op onze lijst voor één kandidaat, op 
meerdere kandidaten van uw keuze of op alle 

kandidaten stemmen. U steunt daarmee de 
 partij én die kandidaten die u aanduidt.

Ontdek ons volledige programma op onze website: 
www.n-va.be/sint-gillis-waas

Een warme en verbonden 
gemeente 

Met N-VA stellen we voor om 
buurt- en straatfeesten door de ge-
meente te ondersteunen met zowel 
een subsidie als logistiek.  U vond 
dit een goed idee. Wij doen het.

Met N-VA zit je 
goed... en proper
Een zitbank brengt 
mensen samen: 
senioren, gezinnen, 
toeristen, ...  Wij willen 
er samen met u heel wat 
extra plaatsen of 
vervangen met daarbij 
een vuilbak zodat de 
omgeving proper blijft.

Voet- en fietspaden  
eindelijk aanpakken
Samen met u vinden wij ook 
dat er een grote inhaalbeweging 
nodig is voor voet- en 
fietspaden: een plan met timing 
en middelen. Wie gelooft het 
huidig CD&V-bestuur nog als 
ze zeggen het te zullen doen? 

Een zebrapad aan de bibliotheek? 
Voor N-VA een evidentie!



Veilig thuis in een welvarend De Klinge, Sint-Gillis-Waas, Meerdonk en Sint-Pauwels

Uw kandidaten voor N-VA per deelgemeente

Verkiezingsdrukwerk: verkiezingen gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
14/10/2018 vrij van zegel volgens artikel 198 van het W.Z.G.T.
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