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HERENTHOUT
ZONNIGE VOORUITZICHTEN VOOR HERENTHOUT

N-VA is klaar
voor druk najaar
Beste dorpsgenoot,
Helaas is de vakantie weer voorbij.
Ik hoop dat je een plezierige tijd
hebt gehad en dat de batterijen
goed zijn opgeladen om er weer tegenaan te gaan.

V.U.: Paul Verstrepen - Itegemsesteenweg 26 - 2270 Herenthout - herenthout@n-va.be

N-VA Herenthout is er alvast als
vanouds volledig klaar voor. De
neuzen staan mooi allemaal in dezelfde richting en er wordt weer
aan één zeel getrokken, met als
doel: blijven gaan voor een positieve verandering.
Veel leesplezier in
deze
uitgave.

De terrasjes zaten weer vol in Herenthout deze zomer.
Een voorbode voor een succesvol werkingsjaar voor N-VA Herenthout?

Als er één plaats in
de Kempen bruist
van activiteit in de
zomermaanden, is
het Herenthout wel.
Kermisdagen,
braderij en
parkfeesten bieden
voor elk wat wils.
Op hoeken en
straten, bij pintjes
en ijsjes werd er
gekuierd en
gebabbeld, over
koetjes, kalfjes en
jawel: ook over
politiek.

We lazen in De Standaard van 2 augustus de wijze woorden van Will Tura: “die
cirkel van familie om je heen is het meest beschermende en verrijkende in heel
je leven.” De vakantiemaanden laten die cirkel bloeien in volle intense hitte.

N-VA HERENTHOUT KOESTERT SOLIDARITEIT
PAUL VERSTREPEN
Voorzitter
N-VA Herenthout

Onze lokale afdeling gelooft in uitdijende kringen van solidariteit. We vinden
de kracht om voor anderen te zorgen door de eigen wortels te koesteren. En
omdat er ook minder efficiënte niveaus bestaan op de schaal van familie naar
wereld, omdat ons plaatsje onder de zon ook openstaat voor andere inspiraties
dan de christelijke en omdat taal een essentiële rol speelt in een democratie,
willen we verder bouwen aan de N-VA in Herenthout.

Verder in dit blad:

WORDT U ONS VOLGENDE LID?

Interview
met gemeenteraadslid
Ben Verhaegen

Hoe plaatselijk ook, we zijn aanhoudend op zoek naar verbeterende veranderingen. Dat we daarbij steun krijgen van onze partijgenoten in Vlaanderen en
een fundering maken voor vele komende jaren, wordt door een belangrijk deel
van de meer dan 900 Herenthoutse N-VA-gezinden naar waarde geschat.

De burger aan het woord
Café bij Bracke
en vrienden

www.n-va.be/herenthout

Ons ledenaantal blijft stijgen. Samen en in eenheid, in het stemhokje en dagdagelijks op het veld zetten we ons beste beentje voor. Wordt u ons volgende lid?

DENKEN.DURVEN.DOEN.

GEMEENTERAADSLID BEN VERHAEGEN:

“Ik blijf me inzetten voor de minderheden in Herenthout.”
Bij de recentste
gemeenteraadsverkiezingen
veroverde Ben Verhaegen namens
de N-VA een plaatsje in de
Herenthoutse gemeenteraad. Wij
zochten hem op voor een interview.
Je bent nu al acht maanden
gemeenteraadslid, hoe kijk je terug
op deze periode?
Wel, het is een heel diverse periode
geweest. We zijn een nieuwe partij
zonder ervaring in de gemeentepolitiek, dus ik moest daar eerst een
beetje mijn weg zoeken. Gelukkig zijn
er zowel vanuit N-VA nationaal als
vanuit de Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten heel wat cursussen en infomomenten om nieuwe
raadsleden klaar te stomen voor de
taak.
Al bij al ben ik heel trots op het werk
dat onze partij in deze korte tijd heeft
kunnen verrichten. We hebben op een
heel constructieve manier aan politiek gedaan en zijn met eigen voorstellen gekomen (zoals een eigen
holebiplan). In de gemeenteraad hebben we nooit zuiver de meerderheid
afgekraakt maar zijn we telkens
met eigen insteken tot verbetering gekomen.
We kunnen ook heel goed samenwerken met de andere oppositiepartijen
Eenheid en S.A.M.E.N., die duidelijk
dezelfde pijnpunten aanvoelen bij de
meerderheid. Ik hoop dus dat we de
rest van de legislatuur op dit elan
kunnen verdergaan en doorgroeien.
Was het allemaal rozengeur en
maneschijn?
Natuurlijk zijn er jammer genoeg ook
minder fijne momenten geweest.
Maar vooral choquerend is de werkwijze die deze meerderheid hanteert
in heel wat dossiers. We hebben de
afgelopen maanden gezien dat het
schepencollege steeds meer naar zich
toetrekt. De democratische macht van

herenthout@n-va.be

de gemeenteraad en de
oppositie wordt daardoor
steeds verder beknot. En
dan spreek ik nog niet
over de persoonlijke verrijking. Laat ons hopen
dat hier snel een einde
aan mag komen.
Is er een bepaald dossier
dat je bijblijft?
Een van de meest opvallende dossiers in de afgelopen maanden was de
verkaveling in de buurt van de
Uilenberg. Als beginnend politicus
was het heel fijn om met de betrokken mensen te gaan praten. Om letterlijk met de voeten in het slijk te
zien wat er zou kunnen gebeuren.
Die gesprekken vormden de basis
van een gefundeerd en vurig pleidooi
op de gemeenteraad.
Hoe zie je het minderhedenbeleid
van de meerderheid?
Laat ik eerst even duidelijk maken
hoe nauw de levenssfeer van de minderheden in ons dorp mij aan het hart
ligt. Tijdens onze verkiezingscampagne zijn mijn affiches namelijk beklad met allerlei homofobe slogans en
weinig flatterende graffiti. Niet alleen
was mijn geaardheid dus plots voor
iemand een zaak van publiek belang,
men vond het ook nodig om dat aspect van mijn persoonlijkheid te gebruiken om mij persoonlijk te raken
en daarmee schijnbaar afbreuk te
doen aan mijn politieke capaciteiten.
Onze partij diende op de gemeenteraad van 6 mei een quasi kosteloos
voorstel in om holebi’s meer thuis te
maken in onze gemeente. Het bood
een duidelijk pad naar noodnummers
en meldpunten in geval van discriminatie, schakelde de bib in voor jongeren op zoek naar een identiteit en
toonde een duidelijk gemeentelijk engagement voor de doelgroep. Een
simpel, goedkoop maar krachtig
plan.

BEN VERHAEGEN
Gemeenteraadslid
N-VA Herenthout

Helaas besliste de meerderheid dit
niet goed te keuren, zogezegd omdat
het te ‘eng’ was. GBL-CD&V zouden
in juni een ingevuld minderhedenplan voorstellen waar alle minderheden in vertegenwoordigd worden.
Helaas beperkte dit zich tot niet meer
dan een oplijsting van alle minderheden die aandacht verdienen. Al
deze minderheden, inclusief de
holebi’s - waar dus op 6 mei al een
plan voor klaarlag - staan de dag van
vandaag nog steeds in de kou. Dit
blijft voor N-VA Herenthout en mij
persoonlijk zeker nog een strijdpunt.
Welke vraag zou je stellen aan
iemand die twijfelt om nog lid te
worden?
“Een koffie of een pintje?”(lacht) Nee,
ik denk dat de beste manier om iemand te overtuigen in de politiek een
goed gesprek is. En dat is dan net een
beetje aangenamer op café. Dus als je
twijfelt, spreek een van onze mensen
aan. We staan altijd open voor een
babbel. En dan kan je gewoon eens
kijken of het iets voor jou is. Want de
N-VA heeft meer strijdpunten dan de
Belgische staatsstructuur. We willen
de kracht van verandering zijn op
alle niveaus.

Veel Vlaamse leeuwen op 11 juli
Op onze 11de juli trokken we erop uit en konden meer dan 11 vlaggenhangers
bedanken voor hun trots en vastberadenheid. Een kleine attentie was op zijn
plaats.

Café bij Bracke en vrienden
We leggen vanuit Herenthout op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober gezamenlijk transport in
naar respectievelijk Lier en Turnhout voor de voorstelling van ‘De stand van het land’.
Volksvertegenwoordiger Siegfried Bracke komt de huidige situatie in België toelichten.
Hij wordt vergezeld door een N-VA-topper uit de provincie. Wie erbij is, krijgt
antwoord op deze actuele vragen en heeft de mogelijkheid om nog vele bijkomende
vragen te stellen. Meer info vind je op pagina 4.
Heb je zin om erbij te zijn maar heb je geen vervoer?
Contacteer Paul (paul.verstrepen@n-va.be - 0474 09 30 29) of
Ben (ben.verhaegen@n-va.be - 0472 60 19 85).

De burger aan het woord
Inspraak en uitspraak blijven pijlers waarmee onze groep zich wil profileren. Ook het grootse congres over Confederalisme vraagt de mening van alle leden en sympathisanten. We pakken dit concreet aan
met een ledenbevraging en gespreksavond in november 2013. Wat
doen we best nog samen? Welke beslissingsbevoegheden worden best
waar geplaatst? En wat kunnen we daarvan verwachten voor onze gemeente? Denk er eens goed over na. Heb je er een mening over, word
dan nu lid en doe er iets aan.

Keuvel met ons mee, ook in cyberspace.

Keuvelen
Nieuwsbrieven zijn informatief en leuk, vooral als ze gemeentelijke thema’s op de agenda plaatsen. Onze afdeling post
regelmatig nieuwtjes via Twitter en we hebben ondertussen al
115 volgers. Je kan je inschrijven en op de hoogte blijven via
www.twitter.com/NVAHerenthout en zelf meekeuvelen over
de belangrijke dossiers in onze gemeente.

www.n-va.be/herenthout
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16 september om 20 uur
ANT WERPEN - Zuiderkroon
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwoord: Bart De Wever

2 ok t obe r om 2 0 u u r
TURNHOUT - Het Paterspand
gastspreker: Jan Jambon
welkom
o stwoord: Er wiin Brentjens

1 ok t obe r om 2 0 u u r
LIER - CC De Mol
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwo

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.
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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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