
N-VA Landen wenst u fijne feesten 
en een prachtig 2019!
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Veilig thuis in een welvarend Landen

1 668 kiezers kleurden bij de gemeente- 
raadsverkiezingen het juiste bolletje en 
daar zijn we heel blij mee. Het is niet 
enkel het bewijs dat onze N-VA-ploeg het 
goed doet en dat de Verandering werkt. 
Het is ook een waardering voor het beleid 
dat we de afgelopen zes jaar hebben 
uitgestippeld en uitgedragen. We hebben 
heel wat gerealiseerd en daar zijn we 
trots op. Dankzij uw steun gaan we in de 
gemeenteraad van drie naar vier zetels. 

Verder werken vanuit de oppositie
Helaas werd onze vooruitgang niet door 
iedereen gesmaakt en werd een nieuw 
bestuur gevormd buiten ons om. Projec-
ten die wij gestart hebben, moeten we nu 
noodgedwongen in de steek laten. Wij 
ijveren ervoor dat de nieuwe ploeg in het 

belang van de Landenaar de projecten 
realiseert die in de pijplijn zitten, zoals 
de realisatie van een cultuurzaal, de 
ontmoetingscentra voor Attenhoven en 
Walshoutem en het jeugdhuis. We zullen 
er vanuit de oppositie in ieder geval op 
toezien dat de afgelopen jaren niet voor 
niets zijn geweest en dat de nieuwe energie 
die we in Landen hebben gebracht, niet 
uitdooft.

Met uw duidelijke steun werken we  
energiek verder aan een levendig en  
aangenaam Landen! Zin om ons daarbij 
te vervoegen? Geef me dan een seintje. 

En nogmaals 1 668 keer bedankt!

Bart Jan De Vos
Lijsttrekker

0490 56 78 81

Theo Francken komt 
naar Landen!
29 januari 2019
20 uur
GC Amfi (Stationsstraat 30)
Op dinsdag 29 januari geeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie  
Theo Francken een lezing in onze stad. Hij zal zijn migratiebeleid  
uitgebreid toelichten en antwoorden op uw vragen. Gratis toegang.

Wilt u zeker zijn van uw plaats? Schrijf dan in via landen@n-va.be

1 668 keer bedankt!
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Op 27 oktober opende schepen van Erfgoed en  
Toerisme Bart Jan De Vos het vernieuwde  
bezoekerscentrum Rufferdinge. “Het statische  
museum werd omgevormd tot een kleinschalig  
belevingscentrum”, stelt Bart. “We hebben heel  
wat tijd in dit project geïnvesteerd, onder andere  
om subsidies aan te trekken, maar ook om alle  
onderdelen doordacht uit te werken.”
Het resultaat is een molengebouw waarin heel wat doe-elementen 
verwerkt zijn die kinderen iets bijleren over (molen)techniek. Zo 
kunnen ze werken met raderen, virtueel alledaagse elementen 
weer in elkaar knutselen en luisteren naar molenverhalen. Er 
is ook een specifiek educatief pakket voor scholen uitgewerkt, 
gebaseerd op een mysterieverhaal.  

Kinderen en scholen aantrekken
“Deze werken zijn de eerste fase in de vernieuwing van Ruffer-
dinge. We willen zoveel mogelijk kinderen en scholen aan-
trekken en ook heel wat workshops organiseren”, legt Bart uit. 
Tijdens de opening waren er bijvoorbeeld molenvertellingen en 
kinderworkshops rond bakken en het bouwen van robots. 
Ondertussen wordt gewerkt aan een vervolgfase, waarbij op 

het binnenplein ‘technische’ speeltoestellen komen, het daar 
aangenaam vertoeven wordt en het erfgoedverhaal en de lokale 
logies naar voren geschoven worden. “Het nieuwe centrum zorgt 
voor een meerwaarde: educatie en entertainment gaan er hand 
in hand. Een nieuwe troef voor Landen”, besluit Bart. 

Belevingscentrum Rufferdinge:  
een nieuwe troef voor Landen

Bart Jan De Vos
bartj.devos@n-va.be

Greta Vanermen
greta.vanermen@n-va.be

Uw mandatarissen

Tijdens de vorige bestuursperiode was Greta schepen van onder andere 
welzijn. Als verpleegkundige in de thuiszorg is ze vooral begaan met het wel-
bevinden van zwakkere en hulpbehoevende mensen. De Vlaamse overheid is 
bezig de eerstelijnszorg te hervormen. Hierbij zal er ingezet worden op parti-
cipatie van professionele hulpverleners en van burgers. Ook het stadsbestuur 
is hierbij een betrokken partner. Het lokale bestuur en zijn sociaal beleid 
zijn namelijk de spil: het is verantwoordelijk om het samenwerkingsverband 
daadwerkelijk te realiseren. Greta zal erop toezien dat de nieuwe coalitie 
maximaal participeert, zodat de juiste zorg bij de juiste mensen terechtkomt.

Bart is 37 jaar, doctor in de rechten en jurist in de medische 
sector. Hij werd verleid door het groene karakter van Lan-
den en kocht een huisje in Attenhoven, dat hij eigenhandig 
renoveerde. In de vorige legislatuur was hij als tweede sche-
pen bevoegd voor onder andere cultuur, onderwijs en burger- 
zaken. Bart draagt de deontologie hoog in het vaandel. Voor 
hem is het van het grootste belang dat Landen eerlijk en 
transparant wordt bestuurd. Hij zal hier dan ook streng op 
toezien.
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N-VA Landen wenst u een gelukkig  
en gezond 2019!
We wensen iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar. Het afgelopen jaar mochten we veel leuke dingen doen 
– samen met u en voor u – en bezochten we heel wat evenementen. We hopen dat dit in 2019 ook zo mag zijn!

Leon Ignoul
leon.ignoul@n-va.be

Pascale Conard
pascale.conard@n-va.be

Dankzij uw steun kunnen wij rekenen op een extra zetel in de gemeenteraad. Uw vier N-VA-mandatarissen  
zullen erop toezien dat de nieuwe coalitie beslissingen neemt die goed zijn voor de Landenaar.

Leon is gepensioneerd leraar Frans van het KOL. Hij is er nog 
steeds actief op vrijwillige basis als studiecoach. Leon zat in de 
vorige legislatuur al in de gemeenteraad. Met deze ervaring gaat 
hij nu verder binnen de oppositie. Leon zal erop toezien dat het 
Vlaamse karakter van de stad behouden blijft en dat er ingezet 
wordt op inburgering van de nieuwe Landenaar.

Pascale is 44 jaar en fiere mama van een zoon en dochter. Als 
geboren en getogen Landenaar vindt Pascale het belangrijk 
dat iedereen zich thuis voelt in de stad en er graag vertoeft. 
Pascale was raadslid binnen het OCMW en vindt het welzijn 
van jong en oud zeer belangrijk. Daarnaast wil ze ook dat er 
meer aandacht komt voor groen en dieren. Ze zal erop toezien 
dat de stad groen blijft en dat er voldoende initiatieven wor-
den genomen ten voordele van het dierenwelzijn.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

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:     /     /
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