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De ploeg van de toekomst

Twee miljoen  
voor onderwijs  
in Landen

Tijdens de vakantie haalde de 
stad Landen in samenwerking 
met de basisscholen een subsidie 
van twee miljoen euro binnen voor 
de bouw van extra klassen.

Hiermee kunnen de scholen 
van het vrij onderwijs aan de 
Bovenpoortstraat door verbou-
wing en nieuwbouw uitbreiden 
tot 12 klassen in 2017. Aan de 
Grootveldstraat komt er één extra 
klas bij. 

GO! Wonderwijs Walshoutem 
wordt dankzij een nieuwbouw in 
hout uitgebreid met drie klassen. 
Voor 2018 staat bij Hof Pepijn de 
nieuwbouw van maar liefst acht 
klassen op het programma.

Tezamen zijn deze projecten goed 
voor 400 extra plaatsen. Met deze 
realisaties garanderen we dat 
onze kinderen ook in de toekomst 
naar een school in de buurt en 
van hun keuze kunnen gaan! 

Bart J. De Vos
Schepen van Onderwijs

  Een stad waar onderwijs, cultuur en sociale zorg prioritair zijn.
  Een stad waar het Vlaamse karakter bewaard en verstevigd wordt.
  Een stad waar het patrimonium onderhouden en bewaard wordt.
  Een stad waar de wegenstructuur voortdurend verbeterd wordt.
  Een stad waar iedere euro vijfmaal wordt omgedraaid alvorens hij  

uitgegeven wordt.

Met deze nieuwe ploeg kunnen we dat aan. We gaan vol vertrouwen de twee grote  
uitdagingen tegemoet die voor ons liggen: de gemeenteverkiezingen van 2018 en de  
nationale verkiezingen van 2019.

Dit voorjaar koos N-VA Landen een nieuwe bestuursploeg voor de  
volgende drie jaar. Met dit team zijn we goed gewapend om onze  
beleidsdoelstellingen te realiseren. Want we willen Landen verder  
uitbouwen tot een aangename stad voor al zijn inwoners.

 Het nieuwe N-VA-bestuur: Leon Ignoul (voorzitter), Bruno Vanermen, Nele De Kimpe,  
Greta Vanermen (secretaris), Myriam Swartenbroeckx, Robert Volders (penningmeester),  
Pascale Conard, Karolien Conard, Bart Jan De Vos (ondervoorzitter) en bestuursleden Dami  
Vander Schelde, Dirk Ignoul, Vincent Conard, Apolline Mangaiko, Kristien Pellaers, Alex Spelmans 
en Marie-Roze Draelants. Ontbreken op de foto: Lieve Van de Voorde, Paula Roosen en Jos Janssen.

N-VA heeft een hart voor Landen p.2 Camera’s schrikken inbrekers af p.3
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N-VA Landen is een beleidspartij 

Onze mandatarissen werken hard voor u
De afgelopen drie jaar leverden we in het schepencollege stevige inspanningen 
op vlak van cultuur. Lees daarvoor maar eens het cultuurprogramma na dat u 
tweemaal per jaar in de bus krijgt. De bibliotheek draait ook op volle toeren 
en met feestelijke activiteiten entertainen we u het hele jaar rond.

In de onmiddellijke toekomst gaat 
de meeste aandacht naar de  
Cultuursite op het domein  
Het Park. Daar krijgen jeugd,  
muziek, toneel en tentoonstellingen 
een betere plek. Er komen ook  
kwaliteitsvolle onderwijslokalen 
voor onze Academie Haspengouw.

Het gemeentelijk onderwijs werd in 2015 overgedragen aan de 
Vlaamse Gemeenschap. Onlangs verwierven we twee miljoen euro om extra klassen te 
voorzien in Landen. In het najaar starten ten slotte de werken aan de St-Petrushoeve, 
bouwen we het bezoekerscentrum Rufferdinge uit en vormen we de site St.-Gitter om tot 
historisch landschapspark. 

Dit schepencollege heeft veel oog voor de Landense kinderen. 
Zo organiseren we tijdens de autovrije zondag van 18 september 
een ‘Straat van het Kind. Vanaf oktober geven vroedvrouwen 
prenatale lessen voor aanstaande moeders in het Huis van het 

Kind en we beschikken ook 
over een spelotheek met gezel-
schapspellen en puzzels voor 
jong en oud. Het is ook fijn te 
zien dat het tweedehands- 
kledingwinkeltje voor  
kinderen van 0 tot 3 jaar 
steeds meer succes kent.

Ook voor integratie levert de N-VA inspanningen in het  
schepencollege. Om de veertien dagen vindt een praatavond 

plaats waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen samen met Nederlands- 
taligen. In Groot-Landen zijn bovendien verschillende geloofsgemeenschappen actief. 
Als schepen van Integratie nam ik het initiatief om hun vertegenwoordigers te bezoeken. 
De contacten waren zeer positief: we werken gezamenlijke initiatieven uit. 

Ten slotte wil ik het nog even hebben over de specifieke noden en behoeften van 
80-plussers. Door een bevraging bij deze doelgroep willen wij die in kaart brengen in 
samenwerking met vrijwilligers en de middelbare scholen.

Voor de zomervakantie opende de nieuwe woonzorgcampus Oleyck de 
deuren en zijn de eerste bewoners naar hun nieuwe kamers verhuisd. 
Hiermee werd de eerste grote fase van de woonzorgcampus afgerond. 
Later dit jaar volgt de opening van 40 assistentiewoningen en van het 
dagverzorgingscentrum. Daar zullen er 15 plaatsen zijn. 

Bedoeling is de zorgcampus 
daarna uit te breiden met een 
nieuw kinderdagverblijf, dat 
eveneens ruimte zal bieden 
aan Het Huis van het Kind, 
het consultatiebureau van 
Kind en Gezin en de  
Stadsdienst Welzijn.

Op voorstel van de Vlaamse Regering zullen in Landen de stad en het OCMW nauwer 
gaan samenwerken. Aan de basis hiervan ligt een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen 
dat iedere Landenaar op de meest efficiënte manier kan rekenen op een toegankelijke en 
kwalitatieve dienstverlening.

N-VA Landen:  
een partij met een hart 
Cadeautjes voor moeder en vader

Aantal inbraken in Landen 
daalt spectaculair 
Tot vorig jaar was er een aanhoudende  
stijging van het aantal inbraken in Landen.  
De nabijgelegen autostrade is daar natuurlijk 
niet vreemd aan, want die is een makkelijke 
ontsnappingsweg naar Brussel en Luik.

De plaatsing van slimme camera’s op 
de toegangsweg naar Landen leidde 
echter tot een spectaculaire daling 
van het aantal diefstallen tijdens de 
eerste vijf maanden van 2016.  
De camera’s noteren de  
nummerplaten van alle  
voorbijrijdende auto’s,  
niet direct iets waar de 
dieven happig op zijn. 
Proficiat aan de politie- 
zone LAN.

Leon Ignoul
Politieraadslid

Jong N-VA
Je bent jong en je wil wat
Iets meer dan een jaar geleden werd Jong N-VA Landen 
opgericht. Drie jonge talenten willen zich inzetten voor 
de jongeren uit Landen: voorzitter Karolien Conard, 
secretaris Goele Bammens en penningmeester Ruben 
Bammens.

Welke moeder droomt niet van een bloemetje op 
Moederdag, de mooiste dag van het jaar voor haar? 
De N-VA was zoals altijd attent: ons bestuur ging de 
vrouwelijke leden in de bloemetjes zetten. Daarna 
kwamen de moeders aan de beurt die toch nog zelf 
broodjes moesten halen in de Stationsstraat.  
De N-VA kleurde hun dag met een bloem.

Vaders stikjaloers? Geen nood, want op Vaderdag waren  
wij er weer. Deze keer met de enige echte praktische  
sleutelhanger-flesopener. Mannen weten waarom!

Vlaanderen feest!
Als klap op de vuurpijl reden onze speurneuzen op onze 
Vlaamse Feestdag rond in Landen en deelgemeenten,  
naarstig op zoek naar feestelijk wuivende leeuwenvlaggen. 
Wie de vlag had uithangen, kreeg van ons een flesje  
Vlaamse Leeuw-bier, samen met onze onvergetelijke  
sleutelhanger-flesopener.

Dat N-VA Landen een partij met een hart is, blijkt ten slotte ook uit onze steun, moreel en  
financieel, aan Bednet. Deze schitterende vereniging schonken we 600 euro. Voorheen steunden 
we ook SuperGilles en zette Jong N-VA de vrijwilligers van Bindkracht in de bloemetjes.

Bart Jan De Vos, schepen van Onderwijs, Cultuur en Bibliotheek, Burgerzaken, Toerisme, 
Erfgoed en Monumenten bartj.devos@n-va.be

 Greta Vanermen, schepen van Begraafplaatsen, Gezin- en Seniorenbeleid, Jeugdzorg, 
Drugpreventie en Burgerzin, Consultatiebureau Kind en Gezin, Integratie en Vlaams 
Karakter, Ontwikkelingssamenwerking greta.vanermen@n-va.be

Pascale Conard, OCMW-raadslid en lid van het Vast Bureau pascale.conard@n-va.be

“U kan een heel jaar lang 
genieten van cultuur!”
schepen Bart Jan De Vos

“De N-VA is er voor jong 
en oud, voor nieuwe én 
vertrouwde Vlamingen.”
schepen Greta Vanermen

“U heeft recht op  
een toegankelijke,  
kwalitatief hoogstaande  
dienstverlening”
OCMW-raadslid Pascale Conard

 Ben je jonger dan 30 en wil ook jij je schouders  
zetten onder Jong N-VA Landen?  
Stuur een mailtje naar karolien.conard@jongnva.be



Grootste pensioen-
hervorming sinds 
ontstaan sociale 

zekerheid

Grondige afslanking
van de provincies

Hervorming van
de kinderbijslag

Grootste fiscale
hervorming sinds

1963

€
€
€ €

€€
€

€€
€
€

€

Kordate én humane
aanpak van grootste 

asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een 
veiligheidsbeleid
die naam waardig

De verandering werkt!

42,9%
Meer vacatures
mei 2016 vs. mei 2015

Hoogste aantal sinds 
2006 in Vlaanderen

Jonge werklozen
1ste kwartaal 2016 vs. 
1ste kwartaal 2015

55.489

+37.500

+140.000JO
BS

W
ER
KL
OZ
EN2015

2015-2018

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

2015Werkende 55-65-jarigen
2016

45%

2005

32%

-15%
VACATURES

Koopkracht Handelsbalans

0%

1%

2%

3%

4%

5%

+1,8%

+5,3%

2015 2018

Grootste inkomensstijging 
in meer dan 5 jaar

+0,6%

+2,1%

2015 2018

De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

Taxshift

2016 2018

Laagste
lonen

+€1.000/jaar
+€1.500/jaar

1,1 miljard

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


