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V.U.: AGNES DERUYTTER, HALVESTEPSTEENWEG 1, 8470 GISTEL

Sinds eind vorig jaar heeft N-VA Gistel een eigen jongerenafdeling. Thomas Nuijttens (27) is verkozen als voorzitter van 
het kersverse bestuur, dat uit vijf leden bestaat. Melissa Deschacht (26) wordt secretaris en Davigno Desouter (28)  
penningmeester. De andere bestuursleden zijn Pieter Delaere (30) en Birger Delrue (34). 

Voorzitter Thomas is alvast ambitieus: “We merken dat er heel wat leeft bij de Gistelse jongeren. Alleen worden zij momenteel 
nog te weinig bereikt en daar willen we verandering in brengen. We gaan alles in het werk stellen om onze stempel te drukken 
op het beleid van onze stad en zullen onze bezorgdheden delen met het nieuwe bestuur.”

Werkloosheid en gebrek aan netheid aanpakken
“Zo baren onder andere de hoge werkloosheidcijfers bij de jongeren en het gebrek aan netheid van de nieuwe jeugdsite Torp 
ons grote zorgen. Maar we stellen ook vast dat maar liefst 45 procent van de leefloners jonger is dan 26 jaar. Een 
actief en activerend beleid is dan ook een absolute noodzaak. Verder willen we erover waken dat het bestuur zijn 
verkiezingsbeloften van oktober nakomt”, aldus Thomas. Naast informatie aanreiken en politieke activiteiten 
organiseren, zal Jong N-VA Gistel ook zorgen voor apolitieke activiteiten zoals indoor karting of een jongeren-
quiz. Want amusement mag voor een jeugdige bende niet ontbreken.

Voel je je aangesproken of wil je meer weten? Neem dan contact op via de  
Facebookpagina van Jong N-VA Gistel of via thomas.nuijttens@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Gistel

Jong N-VA Gistel trekt de kaart  
van de jongeren

Tafelen met Jan Jambon
Zondag 17 maart vanaf 10.30 uur - Zaal Ipso Facto, Marktstraat 25, Oudenburg

Op uitnodiging van N-VA Oudenburg, Jabbeke, Ichtegem en Gistel is onze voormalige minister Jan Jambon  
op 17 maart te gast in onze regio. Vanaf 12 uur kunt u met hem aan tafel schuiven voor een lekker stuk kip  
met frietjes en groentjes. Meer info vindt u op www.n-va.be/gistel

Bedankt, kiezers!

Thomas Nuijttens
Voorzitter Jong N-VA Gistel

-

N-VA Gistel wenst alle inwoners van Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote een  
voorspoedig en vooral gezond 2019 toe. Iedereen is van harte welkom op onze  
nieuwjaarsreceptie om het nieuwe jaar in stijl in te zetten.

Zondag 27 januari 2019 vanaf 11 uur
OC Moere, Molenstraat 30, Gistel Iedereen welkom

N-VA GISTEL NIEUWJAARSRECEPTIE
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N-VA Gistel ledenfeest 

Na de gemeenteraadsverkiezingen stond N-VA Gistel 
voor een belangrijke keuze: coalitie of oppositie. Na  
rijp beraad en grondig overleg kozen we voor een  
coalitie met Open Vld en sp.a. U kunt op ons rekenen 
voor een ambitieus beleid met als speerpunten  
mobiliteit, leefomgeving en communicatie.

Ons jaarlijks leden-en-sympathisantenfeest vond vorig jaar – onder grote belangstelling – plaats in het ontmoetingscentrum van 
Moere op 23 november. Onze aftredende schepen Gilbert Beirens en zijn echtgenote werden uitgebreid in de bloemetjes gezet.  
We maakten ook van de gelegenheid gebruik om onze nieuwe schepen Wim Aernoudt, ons nieuw gemeenteraadslid Ins Dierendonck 
en Conny Dierendonck als lid van het sociaal comité heel veel succes toe te wensen.

N-VA bestuurt  
mee in Gistel

Tijd voor een nieuw project
Op 14 oktober ging de vorige meerderheid er collectief op 
achteruit. De drie meerderheidspartijen verloren elk een zetel. 
N-VA Gistel voelde al langer aan dat de Gistelnaar niet echt  
onder de indruk was van de voorbije beleidsperiode, ondanks 
het schitterende werk van onze aftredende schepen  
Gilbert Beirens. 

Tijdens onze campagne legden we aan de Gistelse kiezers uit 
dat het wat ons betreft wat meer mocht zijn. Onze slogan was 
letterlijk “een nieuwe wind in Gistel”. Dat we dan ook graag 
meewerken aan een nieuw project voor Gistel, hoeft niemand te 
verbazen. 

Mooie realisaties
We betreuren het dat CD&V ons op dat vlak verwijten blijft 
maken. Al begrijpen we uiteraard hun ontgoocheling. Voor  
een partij met een voorakkoord en een ondertekende  
voordrachtsakte voor je burgemeester is het ongetwijfeld  
hard ontwaken als je toch naast de meerderheid grijpt. 

Van onze kant houden we eraan om CD&V te bedanken voor de 
twaalf jaar lange samenwerking. Op heel wat realisaties kijken 

we met een goed gevoel terug, zoals de buitenschoolse kinder- 
opvang, Speeldernis en de jeugdsite. De vernieuwing van Moere 
is geslaagd en in Zomerloos hebben we een sterke cultuur- 
werking. Ook de aankoop van een park midden in de stad is een 
belangrijke stap. 

Drie speerpunten voor de toekomst 
N-VA Gistel wil zich nu volop richten op de toekomst en schuift 
daarbij heel uitdrukkelijk drie thema’s naar voren. Wij willen 
Gistel mooier en aantrekkelijker maken. Goed onderhoud is 
daarbij cruciaal. Een vlotte mobiliteit in het stadscentrum, ook 
voor fietsers, is een tweede speerpunt. Bovendien willen we  
beter naar de Gistelnaar luisteren en actiever en opener met 
hem communiceren. 

Maar onze aandacht zal ook gaan naar thema’s als ouderenzorg, 
digitalisering, handhaving, woonbeleid, wijkwerking van de 
politie, openbaar vervoer, bedrijventerreinen, handel in het  
centrum en dierenwelzijn. Samen met u willen we de komende 
zes jaar van Gistel een nog mooiere en aangenamere stad maken.

Wim Aernoudt
Fractievoorzitter en schepen
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Uw verkozenen

De N-VA-bestuursploeg breidt uit
Na de gemeenteraadsverkiezingen was het drummen op ons secretariaat. Heel wat  
van de nieuwe kandidaten op onze verkiezingslijst wilden gecoöpteerd worden binnen  
het afdelingsbestuur. Dat is ondertussen ook gebeurd. Onze ploeg bestaat nu uit tien 
mannen en tien vrouwen, samen twintig eenheden sterk. De nieuwkomers zijn  
Ins Dierendonck (vanaf 1 januari gemeenteraadslid), Davigno Desouter, Thomas  
Nuijtens, Melissa Deschacht, Christelle Vlietinck, Emilie Herssens en Katia Vanhercke. 
We heten hen alvast welkom binnen onze groep. Ook zij zullen ongetwijfeld hun steentje 
bijdragen tot een nog beter Groot-Gistel, met aandacht voor mobiliteit, leefomgeving en 
communicatie.

 Zes nieuwe bestuursleden van N-VA Gistel.

Opnieuw een Gistelnaar in de  
provincieraad

De afslanking van de provinciebesturen zorgde 
ervoor dat het aantal zetels in de West-Vlaamse 
provincieraad de voorbije jaren werd gehalveerd.  
Er zijn nog 36 zetels te verdelen over 64 gemeenten. 
Toch blijft Gistel vertegenwoordigd. 

Wim Aernoudt mag aan een tweede legislatuur in de 
provincieraad beginnen. Wim was ook in de vorige 
legislatuur provincieraadslid. Hij groeide uit tot een 
gerespecteerde oppositiestem die vooral rond het 
provinciaal budget actief is. Ook de streekdossiers 
kregen zijn aandacht. Wim wil de volgende jaren op 
die weg verdergaan.

Wim is al actief bij de N-VA sinds 
2006. Toen kwam hij voor het eerst 
op bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Hij is de kleinzoon van André  
Aernoudt, de laatste burgemeester 
van Sint-Pieters-Kapelle. Dat is nu 
een deelgemeente van Middelkerke,  
waar Wims ouders nog steeds 
wonen. Wim is projectingenieur en 
vader van Brecht en Lore.

Ins is 26 jaar. Ze groeide  
op in buurgemeente 
Oudenburg, maar liep 
school in Gistel, zowel in 
Gravenbos als in het Sigo. 
Sinds een klein jaar woont 
Ins in de Koolaerdstraat, 
maar binnenkort bouwt 
ze samen met haar vriend 
Thomas een nieuwe 
woning in Zevekote. Ins 
is huisarts in opleiding en 
schrijft momenteel een 
thesis over de privacy van 
de patiënt in het medisch 
dossier. In haar vrije tijd 
gaat ze graag sporten.

Conny is verpleegkundige, 
zowel op de spoeddienst 
van het AZ Damiaan als 
aan huis in Gistel. Ze is 
gehuwd met Didié Meheus 
en is mama van Robin en 
Delphine. Conny nam  
voor het eerst deel aan  
de gemeenteraads- 
verkiezingen in 2006 en is 
sindsdien bestuurslid van 
N-VA Gistel. De voorbije 
jaren was ze bestuurder bij 
Woonwel en het plaatselijk 
werkgelegenheids- 
agentschap (PWA).

Schepen van Ruimtelijke Ordening, 
Wonen, Onroerend Erfgoed,  
Milieu en Dierenwelzijn
Nieuwpoortsesteenweg 139 
wim.aernoudt@n-va.be - 0496 27 28 64  

Wim Aernoudt

Ins Dierendonck
Gemeenteraadslid
ins.dierendonck@n-va.be

Conny Dierendonck
Lid bijzonder comité voor  
de sociale dienst
Antonius Verleyestraat 2 
conny.dierendonck@n-va.be  
0498 21 20 61



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.

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 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


