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ARENDONK
Onze gele stoel:
de mantelzorgers

N-VA ARENDONK NODIGT LEDEN,
VRIENDEN EN SYMPATHISANTEN UIT OP HAAR JAARLIJKSE

NIEUWJAARSRECEPTIE
Vrijdag 10 januari 2014 • 20 uur • Zaal De Ster

Wij reserveren onze gele stoel om een
persoon, een gebeurtenis of een groep
in de schijnwerpers te plaatsen.
Deze keer willen wij een dikke pluim
geven aan alle mantelzorgers.

V.U.: Hendrik Sels - Roobeek 5 - 2370 Arendonk - arendonk@n-va.be

Zij zorgen als ouder, kind, echtgenoot
of naaste voor hun zieke of hulpbehoevende medemens.
Het is geen evidentie om je dag in dag
uit met hart en ziel te blijven inzetten.
Dit verdient enorm veel respect en
een plaats op onze gele stoel.

De ontvangst wordt verzekerd door
onze burgemeester, onze schepenen
en gemeenteraadsleden. Eveneens
aanwezig is
Kris Van Dijck,
Vlaams Parlementslid
en burgemeester
van Dessel.

Niet-leden van harte welkom

Kris Van Dijck,luidt
mee het nieuwe jaar in.

De leertijd voor onze
mandatarissen is stilaan voorbij.
Het serieuze werk moet nu beginnen. Via deze
gelegenheid willen wij een breed publiek de kans
geven om kennis te maken met N-VA Arendonk
en te komen luisteren naar onze visie. Daarom
zijn ook niet-leden van harte welkom.

Jan Jambon is eregast
Jan Jambon licht de N-VA-visie toe
op onze nieuwjaarsreceptie.

Eregast en spreker die avond is Jan Jambon, burgemeester van Brasschaat
en voorzitter van de N-VA-fractie in de Kamer. Deze geboren Limburger
startte zijn loopbaan in het bedrijfsleven, maar kwam in 2005 via de
Vlaamse Volksbeweging bij de N-VA terecht. Jan zal een boeiende voordracht
geven over de regering-Di Rupo. De bezoeker kan ondertussen nippen aan
zijn pilsje, koffie of aperitief. Na de pauze zal er ook een korte gelegenheid
zijn tot het stellen van vragen aan Jan.
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Ook onze secretaris
CARLA VAN NOTEN wil
verandering voor vooruitgang!

www.n-va.be/arendonk

De mandatarissen en bestuursleden van N-VA Arendonk
hopen op een talrijke opkomst.

Toegang gratis!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Een dag uit het leven van OCMW-voorzitter Kenny Viskens
Kenny Viskens is sinds begin dit jaar voorzitter van
het Arendonkse OCMW. Wij volgden hem op een
werkdag.
6.00 uur: Opstaan, wassen, aankleden, boterhammen smeren en beestjes verzorgen. Even rustig wakker worden,
want een echt ochtendmens zal ik wel nooit worden.
7.10 uur: Iedereen klaar om te vertrekken? Nog even een
afscheidskus en we zijn weg. Mijn vrouw Wendy vertrekt
naar haar werk. Ikzelf ga eerst onze dochter Kiara afzetten in de voorschoolse kinderopvang.
7.20 uur: Aangekomen in het
OCMW. Eerst een tasje koffie halen
terwijl de pc al opstart. Nu kan ik
de nodige documenten ondertekenen en de post doornemen. Natuurlijk ook alle mails lezen en
beantwoorden.

7.20 uur: OCMW-documenten
ondertekenen.

8.00 uur: Het mailen is wat uitgelopen, dus is het dringend tijd voor
een korte meeting met onze secretaris om een aantal zaken te bespreken.

8.15 uur: Voorbereidingen treffen voor de meeting van
deze voormiddag.
8.55 uur: Aangekomen in het gemeentehuis. Eerst langs
het postbakje om dan te starten met een college over de
belastingen en retributies.
10.00 uur: De volgende meeting is het bespreken van het
budget en de meerjarenplanning.
12.10 uur: Vertrek naar het gemeentehuis van
Hoogstraten. In de auto heb ik tijd om mijn boterhammen
op te eten.

13.00 uur: Meeting
met de OCMWvoorzitters van
onze subregio.
Aftoetsen of we
een gezamenlijk
Kenny in overleg met
project kunnen
raadsleden Christel en Simonne.
indienen naar aanleiding van de projectoproep ‘regierol sociale economie’.
14.30 uur: Tijd om van pet te verwisselen en deze van
salesmanager op te zetten. Eerste afspraak is om drie uur
gepland in Loenhout. Een volgend onderhoud vindt
plaats om vijf uur in Rotselaar.
18.05 uur: Vertrek en uiteraard: file! Hopelijk ben ik rond
half acht thuis.
19.50 uur: Gelukkig ben ik tijdig in Arendonk om onze
dochter van de acrogym te gaan ophalen.
20.05 uur: Thuis en
tijdens de maaltijd
vinden mijn vrouw
en ikzelf de tijd om
onze dag te overlopen.
20.50 uur: Eerst de
verslagen maken
van alle afspraken,
om dan tenslotte het
schepencollege van
morgen voor te bereiden.
22.30 uur: Eventjes tv kijken: dank u digicorder!
23.45 uur: Tijd om te slapen, want morgen word ik om
acht uur op het gemeentehuis verwacht.

Waar een wil is,
is een (veilige) weg
Al jaren is het kruispunt en het bijhorende
rode licht aan de Kapelstraat een doorn in
het oog van onze gemeente. Wij blijven
ijveren voor een ‘normaal’ kruispunt,
maar het Agentschap voor Wegen en
Verkeer (AWV) denkt daar anders over.
Telkens krijgen we te horen dat er te weinig auto’s passeren om een vierde rode
licht te verantwoorden. Voor ons is elk ongeval, elke onveilige situatie er één teveel.
Daarom blijven we vragen en zoeken naar de juiste oplossing.

arendonk@n-va.be
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Ook DAVY COOLS,
eindredacteur van dit blad,
vertrouwt op verandering
voor vooruitgang!

Pestbelastingen afgeschaft
De lezer zal zich herinneren dat N-VA voor de verkiezingen heeft gepleit voor een betekenisvolle verlaging van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing. Helaas was
hier geen meerderheid voor te vinden.

N-VA had wel degelijk meer gewild
Wel worden enkele pestbelastingen en pestbijdragen afgeschaft. Zo betaalt u vanaf volgend jaar geen gemeentelijke

bijdrage meer voor uw rijbewijs of paspoort. De vaste bijdrage voor de ophaling van huisvuil daalt. Geen belasting
meer op visvijvers, terrassen en andere kleine bijdragen
die als een last worden ervaren. De belasting op de motoren en hinderlijke inrichting, industrie en handel wordt
afgeschaft en vervangen door een moderne, evenwichtige,
algemene bedrijfsbelasting. Zodoende krijgen we een
betere, eerlijke spreiding en draagt iedereen een beetje bij.

Arendonk blij met subsidie sportvloer
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trekt in totaal 3 miljoen euro uit voor
de vernieuwing of de aanleg van 62 sportvloeren in 59 gemeenten. Ook Arendonk
diende met succes een aanvraag in en kan dus op een subsidie rekenen voor de
vernieuwing van de sportvloeren in de Kerkstraat.
Vlaanderen subsidieert 50 procent van de geraamde kosten. De andere helft draagt
de gemeente zelf bij. Het is een belangrijke financiële impuls voor het gemeentebestuur om onze sporthal van een
nieuwe vloer te voorzien, zodat die aan de Europese normen voldoet. Het initiatief past in het ‘gezond Sporten’-beleid
van minister Muyters: wie sport op een degelijke ondergrond maakt immers minder kans om een letsel op te lopen.

N-VA Arendonk organiseert dagtrip naar Ieper.
De Eerste Wereldoorlog is de oorlog van de opgeofferde generatie. Op 17 mei 2014 organiseert N-VA Arendonk een
dagtrip naar het hart van Ieper. We bezoeken eerst het museum ‘In Flanders Fields’.
’s Namiddags doen we een rondrit met plaatselijke gids: ‘Ieperboog Noord’. Daarna
kan u vrij Ieper bezoeken. Afsluiten doen we met het bijzonder aangrijpend stukje
‘The Last Post’ onder de Menenpoort.
Heb je zin om mee te gaan? Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven of meer info: Frank Van Poppel - 0476 45 46 64
Koen Geukens - 0475 90 85 52

Alles Navenant
Extra bedrijven, geen extra jobs?
Vanuit de oppositie kwam de opmerking dat de nieuwe KMO-zone geen bijkomende werkplaatsen zou creëren. Er
worden inderdaad een aantal bedrijven,
die nu zonevreemd zijn, ‘verplaatst’
naar de nieuwe KMO-zone. Het alternatief hiervoor is dat ze Arendonk verlaten. Bovendien komen er nieuwe
bedrijven bij en vindt er een schaalvergroting plaats van enkele KMO’s. De
gunstige ligging
en uitstraling zal
sowieso bijdragen tot extra tewerkstelling in
eigen dorp.
Werken, kort bij
huis, daar gaan
wij voor!

www.n-va.be/arendonk

Heikant, het
gras groeit!
‘Het gras is
altijd groener
aan de overkant’, ook op
het sportpark
Heikant. Ondertussen werden de voorste pleinen dankzij kordaat en doortastend ingrijpen van het huidige bestuur
aangepakt zoals het hoort. De voorste
velden zien er al top uit, hiervoor is
enkel nog wat geduld nodig. Het gras
moet namelijk tijd
krijgen om sterk te
groeien. De achterste velden worden
in een tweede fase
grondig aangepakt.
Niet talmen, maar
ingrijpen daar waar
nodig.
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Ook onze fractieleider
KOEN GEUKENS gelooft
in verandering voor
vooruitgang!

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Wij gaan voor
een sterker ts
o
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het aso te
verzwakken.
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GEERT BOURGEOIS,
of dat nu de n
aam
viceminister-president van de Vlaamse Regering
‘aso’ of ‘doors
troom’ draagt,
doet weinig te
r
zake.
Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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