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Moeders in de bloemetjes
Zoals ieder jaar bedacht N-VA Gistel de moeders met een bloemetje voor moedertjesdag.
Op 11 mei deelden we die uit op een zonovergoten vrijdagmarkt.
Op de foto v.l.n.r.:
bestuursleden: Patrick Vanhoutte,
Birger Delrue en Bart Hemeryck
medewerkster: Dorien
bestuurslid: Andre Bullynck
lijsttrekker: Wim Aernoudt
bestuurslid: Peter Van Dycke
afdelingsvoorzitter: Erwin Van Driessche
secretaris: Annie Vandevelde
Fotograaf met dienst:
bestuurslid Pascal Alles

N-VA Gistel trekt de provincielijst!
De vertegenwoordigers van alle N-VA-afdelingen
van de arrondissementen Oostende-VeurneDiksmuide en Ieper hebben Wim Aernoudt
aangeduid als lijsttrekker voor hun kieskring.
Deze aanduiding werd met unanimiteit van
stemmen bevestigd door beide arrondissementele
besturen.
Afdelingsvoorzitter Erwin Van Driessche is trots: “Zo mag
Wim naast de N-VA-gemeenteraadslijst voor Gistel ook de
provincieraadslijst aanvoeren. Dit is een bekroning voor het
nuttige werk dat Wim, op beide niveaus, de laatste zes jaar
presteerde. Als afdelingsbestuur zijn we uitermate tevreden
met deze keuze, maar we zijn ons ook heel goed bewust van het
extra werk dat dit met zich meebrengt. We wensen Wim heel
veel succes en zeggen hem alle steun toe.”

Veilig thuis in een welvarend Gistel
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Gistel past in een triest rijtje
 Er komt een moslimpartij die de “sharia” promoot en hun

godsdienst boven de wet stelt.

 Een moslima weigerde bij haar huwelijk in Mechelen een

handdruk aan de mannelijke schepen van burgerlijke
stand.

 Extremistische Grijze Turkse Wolven zijn actief bij sp.a en

Groen in Limburg.

Ons campagnefilmpje is klaar

 Gering gebruik van Nederlands is een probleem in alloch-

Binnenkort verschijnt op facebook ons campagnefilmpje. De opnames gingen door op Moederdag
13 mei met onze enthousiaste ploeg kandidaten, bestuursleden, leden en sympathisanten

 Autokaravanen zetten ganse gemeenten op stelten. Dit

tone gezinnen volgens “Studie Samenleving en diversiteit”.

In het filmpje geven we al een beetje prijs waar wij heen willen de volgende zes jaar. Wij zijn trots op de vele verwezenlijkingen
waaraan we meegewerkt hebben. Maar ons motto is niet voor niets: “Alles kan beter, iedere keer opnieuw.” Wij zijn dus niet blind
voor wat beter kan.
Bestuurslid Patrick Vanhoutte legt uit: “Ik woon langs de Brugsebaan. Te veel en te snel verkeer is een pijnpunt. Bij onze huisbezoeken horen wij dat op heel veel plaatsen. Daarom is de verbetering van de mobiliteit in Gistel een belangrijke uitdaging.”

resulteert bij onze verkeersdruk in gevaarlijke situaties.

 Het Gistelse OCMW wil integratie bevorderen en roept

daarvoor de Gistelnaar op om Arabisch te leren.

Wij leggen met de N-VA de nadruk op inburgering en de
kennis van onze taal. We kanten ons tegen lessen Arabisch

bij het OCMW. Wij weten heel goed waarom. De integratie
van nieuwkomers liep de laatste decennia in Vlaanderen verkeerd. Die recepten moeten overboord. De N-VA is de enige
nuttige stem om dit beleid definitief bij te sturen.

Bestuurslid Conny Dierendonck sluit zich bij Patrick aan: “Wij willen alle inwoners verwennen met een perfecte woonomgeving
en dienstverlening. Die basisdienstverlening maakt uw leven aangenaam, elke dag opnieuw. Net daarom is dat voor ons een
prioriteit.“
Lijsttrekker Wim Aernoudt voegt daar nog een uitdaging aan toe: “Ons stadsbestuur zijn de politici die het dichtst bij ons staan.
Daarom is het zo jammer dat ons Gistels bestuur zo stroef met ons communiceert. Dit kan echt anders. Wij kiezen voor eerlijk,
open en duidelijk informeren.“

Welkom op ons 28ste Vlaams Spitfeest
Zoals de traditie het wil nodigen we iedereen uit op ons SPITFEEST, dat doorgaat op zondag
26 augustus 2018 vanaf 12 uur in zaal Zomerloos.
We serveren onze beenhesp met frietjes en
groentjes tegen de democratische prijs van 17
euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen
jonger dan 12 jaar. Een aperitief wordt gratis
aangeboden. Voor de kleinsten is er weer onze
animatie met schminken en springkasteel. De
ijskar is uiteraard ook van de partij.

Straks is het aan u …
De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. De politieke partijen zoeken kandidaten voor hun lijst. Ook bij N-VA Gistel begint
de koorts te stijgen, hoewel we kerngezond zijn.
Maar we willen alle zeilen bijzetten omdat we
ervan overtuigd zijn dat we uw stem waard zijn.

Dit jaar geen toespraken, maar we stellen u
onze kandidaten voor de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen voor.

K aarten zijn te bekomen bij alle
bestuursleden of via:
erwin.vandriessche@n-va.be
0474 42 58 22.

gistel@n-va.be

Met een dynamische ploeg met trouwe gedienden en nieuwe
gezichten willen we voor de komende zes jaar mee het gezicht van onze stad bepalen.
Onze ploeg zal er terug klaar voor zijn.

Veilig thuis in een welvarend Gistel

Wij zijn ervan overtuigd dat een keuze voor de N-VA ook
in Gistel een waarborg is voor een correct en vernieuwend
beleid. Zowel op federaal als Vlaams niveau heeft de N-VA
bewezen met Jan Jambon, Theo Francken, Johan Van
Overtveldt, Steven Vandeput, Zuhal Demir, Geert Bourgeois,
Philip Muyters, Liesbeth Homans en Ben Weyts een correct
en vastberaden beleid te kunnen voeren.
Ook in Gistel willen we met Wim Aernoudt en zijn ploeg
hetzelfde doen. Een stem voor onze lijst is een stem voor zekerheid. Maak ons voldoende sterk en wij maken van Gistel/
Moere/Snaaskerke/Zevekote een stad waar alle aandacht gaat
naar open communicatie, een verzorgde leefomgeving en
gezonde financiën. Dit zal nodig zijn gezien de uitdagingen
die ons te wachten staan. Later meer hierover.

www.n-va.be/gistel

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen
Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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