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 Lijsttrekker Wim Aernoudt samen met Brugs senator Pol Van Den Driessche, de centrale 
gast op onze succesvolle hutsepotavond.

Wim Aernoudt trekt Gistelse N-VA-lijst in 2018

Vier jaar geleden trok Gilbert Beirens nog 
de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsver-
kiezingen. Maar hij gaf toen al aan dat 
het afdelingsbestuur voor de volgende 
stembusslag op zoek moest gaan naar een 
nieuw, jonger boegbeeld. Die heeft N-VA 
Gistel nu gevonden. Het bestuur koos uit 
alle kandidaten Wim Aernoudt als lijst-
trekker voor 2018. Zijn kandidatuur werd 
in een ledenvergadering met overweldi-
gende meerderheid bekrachtigd. 

Wim Aernoudt is gehuwd met Ann 
Lambert en vader van Brecht en Lore. Van 
opleiding is hij industrieel ingenieur elek-
tromechanica. Wim werkt als technisch 
manager in een voedingsbedrijf. Bij de-

zelfde firma is hij ook preventieadviseur 
en milieucoördinator. De voorbije vier 
jaar zetelde Wim als gemeenteraadslid in 
Gistel. Hij is ook provincieraadslid sinds 
december 2012.

Wim Aernoudt reageert kort: “Ik heb de 
tijd gekregen om mij degelijk in te werken. 
Dat is een grote troef. Gistel moet realis-
tisch maar met ambitie bestuurd worden. 
Klare taal gebruiken op mensenmaat en 
geen problemen onder mat vegen: dat zijn 
belangrijke uitgangspunten voor mij.”

Personen met 
beperking  
hebben recht op  
parkeerplaats

Op initiatief van N-VA-staatsse-
cretaris Elke Sleurs worden de 
parkeerkaarten voor mensen met 
een beperking voortaan strenger 
gecontroleerd. 

Alle nieuwe en vernieuwde kaar-
ten krijgen een QR-code. Zo kun-
nen parkeerwachters en agenten 
de kaarten gemakkelijk scannen 
en controleren op hun geldig-
heid. De andere kaarten kunnen 
via een app eenvoudig worden 
nagekeken in een databank. 

Ook in Gistel maken nog te veel 
mensen gebruik van niet langer 
geldige parkeerkaarten. 

Daarmee ontzeggen zij mensen 
met een beperking onterecht een 
parkeerplaats. De N-VA hoopt 
dat dit dankzij het initiatief van 
Elke Sleurs binnenkort voorgoed 
verleden tijd is.

26ste Vlaams Spitfeest was  
weer groot succes
Zoals ieder jaar mocht N-VA Gistel weer een 
600-tal aanwezigen verwelkomen voor onze 
gesmaakte beenhesp met groentjes en frietjes. 
Minister Johan Van Overtveldt was onze eregast. 
We danken uiteraard ook onze 40 medewerkers 
die ervoor zorgden dat alles vlekkeloos verliep. 

Hoe typeren de bestuursleden van N-VA 
Gistel lijstrekker Wim Aernoudt? Lees het 
op bladzijde 2.
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Wie is N-VA-lijsttrekker Wim Aernoudt?

Eindelijk droge voeten voor Snaaskerke
De provincie bouwt in samenwerking met de Stad Gistel 
een vijzelgemaal om overtollig water over te pompen 
naar het hoger gelegen kanaal Plassendale-Nieuwpoort. 
De werken starten in mei 2017 en duren drie maanden. 
De kosten worden geraamd op 380 000 euro (zonder 
btw).
De waterproblemen in Snaaskerke zijn bekend. Het debiet van de 
vijzel, 0.5 m³ water per seconde, is niet niets. Maar door de scheiding 
van het rioleringsstelsel komt het afgevoerde water ook veel sneller 
toegestroomd dan vroeger. De vijzel met een diameter van 1,4 meter 
wordt gebouwd bij een nieuw bufferbekken naast de Sprookjesgracht 
aan de Kanaalstraat. 

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Deze investering komt niets te 
vroeg. Waterbeheersing is een belangrijke verantwoordelijkheid van de provincie. De N-VA vond al langer dat het budget hiervoor 
ontoereikend was om de knelpunten aan te pakken. Ons aandringen tot daden heeft in dit geval zoden aan de dijk gebracht.”

Om een beeld te schetsen van lijsttrekker Wim Aernoudt gingen we te rade bij mensen die hem bijzonder 
goed kennen: de N-VA-bestuursleden. Dit is wat zij te zeggen hadden over de man die de N-VA in 2018 naar 
een verkiezingsoverwinning moet leiden.

N-VA Gistel vraagt aandacht voor de klimaatproblematiek

Wil je het laatste nieuws weten over N-VA Gistel? 

Bezoek dan onze website www.n-va.be/gistel  
of vind ons leuk op Facebook!

Op dinsdag 25 oktober ontving N-VA 
Gistel Vlaams Parlementslid en senator 
Wilfried Vandaele uit De Haan. Hij 
hield een voordracht over de oorzaken, 
gevolgen en oplossingen van en voor 
de opwarming van de aarde. Heel wat 
N-VA-leden maar ook niet-leden vonden 
de weg naar het Oud Stadhuis. Het werd 
een heel leerrijke uiteenzetting die menig 
voorhoofd deed fronsen. 

We moeten op korte termijn ingrijpende 
maatregelen nemen om onze planeet 

leefbaar te houden voor de komende 
generaties. Op een begrijpelijke en 
bijwijlen ludieke manier werd de ernst 
van de zaak uit de doeken gedaan. We 
leerden dat binnen 15 à 20 jaar onze 
wereld er totaal anders moet uitzien als 
we voor onze kinderen en kleinkinderen 
een leefbare omgeving willen achterlaten. 

Heel dikwijls wordt de aandacht gevestigd 
op het feit dat onze beleidsmakers geen 
financiële put mogen achterlaten voor de 
komende generaties. En dat moet ook zo 

zijn. Maar de opwarming van de aarde 
verdient minstens evenveel aandacht. 
Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele 
draagt hier duidelijk zijn steentje toe bij. 

De vele vragen vanuit het publiek 
bevestigen enkel hoezeer dit probleem 
leeft bij de bevolking. N-VA Gistel 
wil in de komende campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen hier dan ook 
heel wat aandacht aan besteden.

“Wim is lid van de partij sinds 2002. Na zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen trad hij toe tot 
het afdelingsbestuur van N-VA Gistel. Niet veel later werd hij verkozen in het arrondissementeel N-VA-
bestuur. Sinds 2010 is hij ook onafgebroken lid van de N-VA-partijraad. Van 2009 tot 2013 was hij onze 
afdelingsvoorzitter. Als bestuurslid van de afdeling zag ik vanuit de eerste rij het politieke engagement van 
Wim.

“Wims politieke ervaring is een troef” 
Annie Vandevelde, secretaris

“Het is goed dat bestuur en leden het eens waren over de keuze van de lijsttrekker. Het draagvlak voor Wim 
binnen de partij is duidelijk zeer groot. Dat geeft ons de mogelijkheid om met ambitie vooruit te kijken en 
bezig te zijn met de zorgen van onze inwoners. Want dat is wat telt!

Ik heb daarbij erg veel vertrouwen in de Gistelse kopman. Op bestuursvergaderingen, fracties en 
coalitievergaderingen viel mij al langer op dat Wim steeds staat voor een duidelijke, coherente visie. 
Hij draagt echt uit waar de N-VA voor staat. Bovendien slaagt hij erin om deze visie te laten opmerken. 
Het valt op hoe vaak hij, ook vanuit de provinciefractie, opgepikt wordt in de pers. Wat hij op dat vlak 
presteerde de voorbij drie jaar is indrukwekkend. We hebben die persartikels opgelijst op onze website en 
Facebookpagina. Neem gerust een kijkje en overtuig uzelf.””

“Oplossingen voor de zorgen van de inwoners: dat is wat telt voor Wim!”
Erwin Van Driessche, voorzitter N-VA Gistel

“Wim zit boordevol inzet voor onze afdeling. Hij is altijd de eerste die aanwezig is en de laatste die 
vertrekt op onze activiteiten. Hij wil zijn provinciale en gemeentelijke ervaring ten volle inzetten voor elke 
Gistelnaar. Hij is ook steeds bereikbaar voor vragen en suggesties. Contacteer hem dus gerust op  
0496 27 28 64 of met een mailtje naar wim.aernoudt@n-va.be.”

“Wim zal zich volop inzetten voor Gistel, daar mag je zeker van zijn” 
Bart Hemeryck, organisatieverantwoordelijke

“Wim vertegenwoordigt Gistel in het directiecomité van IVOO. Afval en milieubeleid zijn dan ook zeer 
belangrijk voor hem. In de provinciefractie is de begroting zijn stokpaardje. Hij hamert op een gezond 
financieel beleid, draagt zorg voor de dagelijkse noden van de mensen, maar heeft ook oog voor heldere 
communicatie voor de burgers. Lokale en streekdossiers als de Groene 62, de toekomst van de IVOO, 
gemeentefusies en kunstenfestival Beaufort krijgen zijn volle aandacht.”

“Lokale dossiers liggen Wim nauw aan het hart” 
Heidi Polmans, penningmeester

“Wim steunde in 2009 de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement en in 2014 de Kamerlijst. Maar cruciaal 
waren de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Op de ambitieuze Gistelse lijst koos Wim voor de 
bescheiden 11de plaats. Toch stemde de kiezer hem in de gemeenteraad. Als lijsttrekker voor de provincie 
werd hij ook in die raad verkozen. Twee vliegen in één klap dus. Dat typeert Wim: de wil om er volop voor te 
gaan.”

“Hij is een man met ambitie voor Gistel” 
Agnes Deruytter, ondervoorzitter

  Wim Aernoudt en N-VA-bestuursleden Peter Van 
Dycke en Bernadette Dereeper in de wijk die in het 
verleden al met wateroverlast had te kampen. 
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


