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Beste Arendonkenaren,

De gele
stoel
Op het einde van deze legislatuur zou ik
als voorzitster van N-VA Arendonk graag
al onze mandatarissen en bestuursleden
op deze gele stoel willen zetten. Met een
hart voor onze gemeente zetten zij zich
iedere dag in om Arendonk nog mooier
en aangenamer te maken. Wat mij betreft
zijn ze daar zeer goed in geslaagd.
Nog belangrijker zijn onze vele leden
en sympathisanten. Hen wil ik oprecht
bedanken. Jullie verdienen ook een plaats
op de gele stoel. Waar we jullie ook
tegenkwamen, op een gespreksavond
of brainstormsessie, op straat of aan
de toog… jullie vertrouwen en ondersteuning is hartverwarmend. Samen
blijven we werk maken van een prachtig
Arendonk. Dankjewel!

Wat vliegt de tijd. Alsof het gisteren was,
herinner ik me de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, de eedaflegging bij de
Gouverneur, de eerste gemeenteraad als
burgemeester, de feestelijke inhaling op
de Teljoorlekkersdag. Wat ben ik fier om
burgemeester van Arendonk te mogen
zijn. De goesting om me in te zetten voor
alle Arendonkenaren is de voorbije jaren
alleen maar gegroeid. Wanneer u het goed
vindt, wil ik hier na de gemeenteraadsverkiezingen een vervolg aan bouwen.
Op 14 oktober worden jullie uitgenodigd
te stemmen. Het is natuurlijk belangrijk
dat jullie weten waar de N-VA voor staat,
welke plannen we hebben voor onze
mooie gemeente, welke acties we willen
ondernemen om van Arendonk een nog
aangenamere plek te maken om te wonen,
te werken en te vertoeven. Vanaf augustus
zullen we jullie stap voor stap ons verhaal
vertellen. We hopen jullie mee te nemen op
een tocht die we samen willen realiseren.

Kristof Hendrickx,
Burgemeester van Arendonk

Het verhaal van de N-VA
Ons verhaal vertrekt vanuit het principe
dat Arendonk een sterk lokaal bestuur
moet zijn. Onze blik is op de wereld
gericht, maar onze wortels liggen dicht
bij de mensen in onze straat. Elk met zijn
eigen verhaal, unieke karakter en typische
troeven. Hier delen wij lief en leed. Dat
Arendonk, is onze thuis.

Marina Gys
Voorzitster

Beste vrienden, ik zou jullie via deze weg
een bijzonder mooie en deugddoende
vakantie willen toewensen. Ik hoop dat
jullie net als ik tijd vrijmaken om in de
warme omgeving van je gezin, je familie
en vrienden de batterijen terug op te
laden. Geniet ervan.

Erfgoed en cultuur willen wij koesteren,
want cultuur leidt tot gemeenschapsvorming. Ons bruisende verenigingsleven is
het fundament van onze gemeenschap.
Daarnaast wil de N-VA blijven inzetten op
nette en propere straten en dorpskern met
veel groen en een duurzame mobiliteit.
Wie zich thuis op zijn gemak voelt, gaat
uit van geborgenheid, van veiligheid. We
blijven ons inzetten om meer geborgen-

Veilig thuis in een welvarend Arendonk

heid te geven, meer veiligheid te creëren,
met nultolerantie, met een rechtvaardig
lik-op-stukbeleid.
Onze samenleving steunt ook op verantwoordelijkheid. Wij willen een
verantwoordelijk, slank, doelgericht
gemeentebestuur met klantvriendelijke
medewerkers.
Verantwoordelijkheid nemen, is ook ondernemen. Lokale bedrijven zijn de basis
van onze welvaart en moeten alle kansen
krijgen. Het is ook zorgen voor elkaar.
Armoede bestrijd je niet door geld uit te
delen, maar door mensen te activeren en
aan een job te helpen. Wij geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen
keuzes maken.
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Arendonk, een bruisende gemeente

Provincieraadsverkiezingen
N-VA Arendonk steunt Mireille Colson

Waarom Arendonk voor N-VA een bruisende gemeente moet zijn,
kunnen we beter aan onze schepen van evenementen vragen…
An, wat zie jij juist onder bruisende gemeente?
Verenigingen zijn de hoekstenen van onze samenleving.
Zij zorgen ervoor dat het aangenaam vertoeven is in onze gemeente. Arendonk kent een rijk verenigingsleven met vele vrijwilligers.
De laatste jaren zijn er tal van nieuwe initiatieven ontstaan die ons
dorp op de kaart zetten. Met het brede gamma aan activiteiten is er
steeds wel iets te beleven.
Als schepen van sport nam je een groot deel van de vrije tijdsbeleving onder je hoede. Hoe zie jij de toekomst voor het sportpark?
Het gras op den Heikant is eindelijk groener. Centraliseren van alle
voetbalclubs klinkt misschien mooi, maar dit blijft een theoretische oefening. Politiek is verantwoordelijkheden nemen. Wanneer
FC Broekkant geen plaats heeft op het sportpark, kan je hen niet
verplichten de huidige locatie te verlaten. Dit is oneerlijk.
Het sportpark is er uiteraard ook voor ARAC, die in volle ontwikkeling is. Een nieuwe, gemeentelijke sporthal is noodzakelijk. Te veel
sportverenigingen moeten uitwijken naar buurgemeenten. En we
blijven aandacht hebben voor elke individuele recreatieve sporter.
Op welke verwezenlijkingen ben je echt trots?
Twee mountainbikeroutes, een nieuwe turnzaal Voorheide, Glosso,
opstart nieuwe school GBS Sint-Jan … De renovatiewerken van
kleedruimten en energiebesparing in het zwembad zijn ook van
start gegaan. Maar ook het project positief coachen werpt zijn
vruchten af. Ieder jaar bijna 100 kinderen zien genieten en zweten
op een sportkamp dat je zelf mee uit de grond gestampt hebt.
Leuk toch!

Dag Anny, jij bent één van de nieuwe gezichten van N-VA
Arendonk. Wij hebben je leren kennen als de lieve dame
die steeds paraat staat. Kan je jezelf even voorstellen aan
de Arendonkenaren?
Ik ben geboren in Arendonk en ben onderwijzeres van
beroep. Samen met mijn man koos ik voor een zelfstandig
beroep in de veevoedersector te Weelde. Sinds mijn pensioen en het overlijden van mijn man, ben ik verhuisd naar
mijn vertrouwde Arendonk, dicht bij mijn ouders. Mijn
kinderen en twee toffe kleinzonen betekenen alles voor
me. Ik kom ook graag onder de mensen. Dat is dan ook
één van de redenen die me zin gaven om mee te werken
aan het Arendonk waar ik van hou.
Waarom koos je dan voor de N-VA?
Ik volg Bart De Wever al een hele tijd en bewonder zijn
doorzettingsvermogen en zijn ‘to the point’-uitspraken.
Zonder te kwetsen zegt hij wat veel mensen denken. Recht
voor de raap!

arendonk@n-va.be

Mireille Colson uit Herselt zal bij de komende provincieraadsverkiezingen de lijst van het arrondissement
Turnhout trekken. ”Als huidig provincieraadslid ben ik
trots op het werk dat onze fractie heeft geleverd: een geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades,
de uitbouw van onze groendomeinen en de Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie
een halt moet toeroepen” licht Mireille toe.

Afschaffen van provincies

“Iedereen weet dat de N-VA de provincies wenst af te
schaffen. Deze boodschap blijven we benadrukken.
Zolang ze echter bestaan willen we uiteraard op het beleid wegen en staan we garant voor goed bestuur,” zegt
Mireille. Onze stem krijg je alleszins. We doen dan ook
een warme oproep aan alle Arendonkenaren hetzelfde
te doen.

Ondertussen ben je al wel enkele maanden in ons midden.
Wat is jou opgevallen?
Na enkele bestuursvergaderingen gevolgd te hebben,
besefte ik hoeveel tijd, energie en denkwerk er nodig is
om projecten tot stand te brengen. Voor, maar ook achter
de schermen wordt er wel degelijk hard gewerkt. En daar
wilde ik mijn steentje tot bijdragen.
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opleiden ben ik ook actief bij eerste hulp in Arendonk zelf,
in het Sportpaleis, op Graspop, …

Leeftijd, gezinssituatie, beroep, hobby's - bezigheden en
interesses. Johan, stel jezelf even voor.
Ik ben 53 jaar en werk bij Miko Technics in Turnhout. Samen met mijn dochter woon ik op de Plaetse in Arendonk.
Ik hou van uitdagingen en ben een man met vele passies.
Zo verzorg ik als vrijwilliger de eerste hulp opleidingen en
reanimatielessen en leid ik op Vlaams niveau simulanten
mee op. Ik figureer ook als slachtoffersimulant bij rampoefeningen en andere gevorderde opleidingen. Naast het

Waarom N-VA Arendonk?
N-VA Arendonk bestaat uit een actieve laagdrempelige
groep die de laatste jaren beweging heeft gebracht in vastgeroeste dossiers. Ze durven ook knopen door te hakken.
Ze willen breken met het verleden en bouwen aan een
beter en gezonder Arendonk voor iedereen. De N-VA heeft
de voorbije jaren gefungeerd als katalysator en heeft een
ommezwaai teweeggebracht in het politiek handelen in
Arendonk. Doordat ikzelf het motto hanteer “iedereen is
gelijk”, voel ik me goed bij de N-VA.
Welke thema's houden je bezig? Wat vind jij belangrijk?
Milieu en duurzaamheid, lokale werkgelegenheid, het
“gezond ” ouder kunnen worden in eigen gemeente en ten
slotte een goede mobiliteit en verbinding naar omliggende
gemeenten.

Arendonk, een zorgzame gemeente
Kenny Viskens is een trotse voorzitter van het OCMW, die terecht mag
terugblikken op heel wat mooie verwezenlijkingen die hij samen met zijn
medewerkers en collega politici, over de partijgrenzen heen, heeft gerealiseerd. We sommen er enkele op:
•
•

•
•
•

•
•
•

Twee fusies stellen de toekomst veilig.
Het begeleidingstehuis werd duurzaam verankerd in vzw CIRKANT tot
tevredenheid van personeel en bewoners. De organisatie kan groeien en
gaat een mooie toekomst tegemoet.
Vanaf 1 juli vormt het WZC Sint-Isabella samen met WZC De Hoge
Heide een nieuwe vzw Woonzorggroep Arendonk. Gevolg: meer
beschikbare bedden, meer werkgelegenheid en een bundeling van
expertise

RECHTZETTING: GEEN BOERKINI
Nog niet zo lang geleden stond in de krant te
lezen dat boerkini’s toegelaten zouden zijn in
het zwembad van Arendonk. Onvoorstelbaar
hoe men woorden kan verdraaien. Nauw aansluitende zwemkledij voor lesgevers is iets totaal anders dan een boerkini. Dus voor alle
duidelijkheid: boerkini’s zijn verboden in het
gemeentelijk zwembad. De rechtzetting in de
krant is ons door het kleine formaat op een verloren pagina helemaal ontgaan.

Financieel orde op zaken, een must!
Een financieel gezond beleid betekent keuzes maken. De gemeentelijke
dotatie werd fors verminderd. Elk jaar hebben we een rekening op orde!
Restaurantkwaliteit voor een kleine prijs. Deze slogan typeert het
nieuwe aankoopbeleid. Via slimme aanbestedingen realiseren we een
jaarlijkse besparing van 25.000 euro.
Financieel orde op zaken stellen, ook in het voordeel van onze
bewoners. Een andere leverancier van geneesmiddelen leverde
bijvoorbeeld een korting op van 36,5%. De verandering werkt!
Het Sociaal huis, de motor van ons Sociaal beleid!
Met onderwijscheques en de verhoging van Mantelzorgpremie
geven we de meest kwetsbare groepen en gezinnen een
noodzakelijke ruggensteun.
We bouwen 3 nieuwe noodwoningen gefinancierd door de verkoop van
3 bouwgronden en een subsidie. Van een win-win gesproken!
Arendonk, ook een gezonde gemeente. We kiezen om actief en samen
met de Arendonkenaren te werken aan gezondheid: Arendonk stopt
met roken, Arendonk (be)weegt en Arendonk Ontstrest zijn hier
mooie voorbeelden van.

Veilig thuis in een welvarend Arendonk
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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. 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 Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
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:
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