
Op 25 februari kozen de leden van N-VA Kruibeke een nieuw afdelingsbestuur.
Aftredend voorzitter Dirk Ruymbeke had er twee termijnen van 3 jaar opzitten en

kon dus statutair geen kandidaat meer zijn. Wim Verdonck was de enige kandidaat-
voorzitter en zal dus gedurende de komende drie jaar N-VA Kruibeke leiden. On-
dervoorzitter wordt Dimitri Van Laere, voorzitter van het PWA en van Lijst Denert.
Er stelden zich in totaal 20 mensen kandidaat voor een bestuursfunctie.

Wouter Van Lerberghe is een van de opvallende nieuwkomers. Hij zal een stevige
jongerenwerking binnen N-VA Kruibeke uit te bouwen. Andere opvallende nieuw-
komer is Frank Van Gansen. Frank stond aan de wieg van de uitbouw van LDD in
Antwerpen, maar vond uiteindelijk zijn thuis in Kruibeken én de N-VA. 

ALLE 20 KANDIDATEN VERKOZEN
Alle 20 kandidaten haalden probleemloos de vereiste helft van de uitgebrachte stem-
men en  zijn dus verkozen. Ook onze vele N-VA-mandatarissen maken automatisch
ook deel uit van het afdelingsbestuur. Het nieuwe bestuur legde tijdens de eerste ver-
gadering meteen ook een paar bestuursfuncties vast. De belangrijkste zijn:

GESPREKSAVOND ASIEL EN 
MIGRATIE
Na dit besloten gedeelte werden de kas-
teeldeuren opengezet voor al wie  inte-
resse had in het standpunt van de N-VA
over asiel, migratie en inburgering. N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers kwam dit boei-
end thema uiterst deskundig toelichten. 

AVOND KON NIET MEER STUK
Tot slot bood het nieuwe bestuur aan de
talrijk opgekomen aanwezigen een recep-
tie aan Een aantal onder hen besloot met-
een lid van N-VA Kruibeke te worden. U
begrijpt: onze avond kon niet meer stuk!

Zowel de internationale als de nationale
toestand zorgen voor een karrenvracht
aan redenen om een slagvaardige rege-
ring op de been te brengen. Liefst één die
op een doortastende en correcte manier
onze levenswijze en standaard kan be-
houden. Dat we hiervoor geen funda-
mentele toegevingen moeten doen met
betrekking tot onze waarden, spreekt
voor zich.

HET MOM VAN ALGEMEEN BELANG
Wij Vlamingen hebben in het verleden al
te gemakkelijk toegegeven onder het
mom van het dienen van het algemeen
belang. Het correcte algemeen belang be-
staat anno 2011 uit het creëren van een
uitgebreide en verregaande staatshervor-
ming, zonder bijkomende financiële
aderlatingen of annexaties van grondge-
bieden. 

EINDE NIET IN ZICHT
Dat het licht aan het einde van de ‘rege-
ringsvormingstunnel’ nog steeds niet
zichtbaar is, komt echter niet onverwacht.
Van dat wat in de pers verschijnt heb ik
althans de indruk dat de wens of het en-
thousiasme naar een grondige staatsher-
vorming op een zéér laag pitje staat bij
onze zuiderburen.

Een oude welbekende spreuk blijft alvast
van toepassing: Waar een wil is, is een
weg. Inmiddels zijn op alle partijniveaus
bestuursverkiezingen gehouden. Ook bij
N-VA Kruibeke is er voor de volgende
drie jaar een nieuwe ploeg verkozen. In

dit blad stellen we
ons graag aan u
voor.

Wim Verdonck,
voorzitter N-VA
Kruibeke

Waar een wil is, 
is een weg
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SASKIA BRESSINCK
GEMEENTERAADSLID
“Vanuit mijn Vlaamse overtui-
ging en Volksunie-roots was de
keuze voor de N-VA vlug ge-
maakt. Ik ben sociaal geëngageerd
en heb daarom gekozen om in de
politiek te stappen. Als werkende
mama wordt mijn schaarse vrije
tijd vooral ingevuld door mijn

gezin. Ook voor politieke activiteiten maak ik graag
tijd vrij.”

GRETA BRIJS
GEMEENTERAADSLID 
“Ik ben Greta Brijs en ben ge-
huwd met Patrick. Sinds 006 ben
ik gemeenteraadslid in Kruibeke
en afgevaardigde in de politie-
raad zone Kruibeke/Temse. Ik
kies voor de N-VA omdat het een
jonge en krachtige partij is.”

KRIS CLAESSENS
GEMEENTERAADSLID
“Als gedelegeerd bestuurder van
het Bazelse bouwbedrijf Van Der
Kinderen weet ik welke inzet er
nodig is om voor een gemeente te
zorgen. Mijn jarenlang inzet bin-
nen de gemeentepolitiek (eerst
voor de VU, nu voor de N-VA)
weerspiegelen zich in mijn onon-

derbroken aanwezigheid in het gemeentebestuur. Ik
kies bewust voor de N-VA omdat die partij de drin-
gende en noodzakelijke veranderingen van de poli-
tieke structuren in ons land voorstaat. Zonder deze
wijzigingen is een modern, hedendaags beleid vanuit
de regio’s onmogelijk. De N-VA is duidelijk in haar
standpunten en zal slechts aan de macht deelnemen
als haar terechte opvattingen in een regeerpro-
gramma gerealiseerd kunnen worden.” 

MARITA DE SCHRYVER
OCMW-RAADSLID
“Werken aan en ondersteunen
van het gemeentebeleid van ach-
ter de schermen is een taak die ik
van bij het begin ter harte neem.
Ik ben steeds bereid om waar het
ook maar kan te helpen. Mijn so-
ciaal engagement wil ik gebrui-
ken om een rechtvaardig en

sociaal kader te kunnen uitbouwen voor Kruibeke.”

KAREL COVENTS
OCMW-RAADSLID
“Ik kies voor de enige partij waar
ik mij helemaal in thuis voel, na-
melijk de N-VA, de enige wette-
lijke opvolger van de VU waar ik
van thuis uit mee ben opgegroeid.
Waarom ik aan politiek doe is heel
simpel: ik wil ten dienste staan
van onze medeburgers. Daarom

ben ik heel blij dat ik in het OCMW mag zetelen
omdat wij daar de meest kwetsbaren onder onze bur-
gers zoveel mogelijk proberen te helpen. Ik sta er ook
op om Kruibeke een landelijk karakter te laten be-
houden wat niet altijd gemakkelijk is. De N-VA is de
enige partij waar ik met mijn noden en grieven te-
recht kan.”

ANTOINE DENERT
BURGEMEESTER
“De term ‘Nieuwe Vlaamse Arro-
gantie’ die Caroline Gennez in
haar 1 mei-toespraak schamper
richting de N-VA meende te moe-
ten sturen, beschouw ik eigenlijk
niet als een verwijt.  Wel integen-
deel! Voor de N-VA hoort de’
Lamme Goedzakkenmentaliteit’

van de klassieke Vlaamse regeringsonderhandelaars
definitief tot het verleden. De leuze ‘Gedaan met
geven en toegeven!’ is met de N-VA aan de onder-
handelingstafel plots geen holle slogan meer. En dat
zorgt voor verbijstering en bijzonder nerveuze reac-
ties bij de Franstaligen. Gemakshalve wordt de N-VA
dan maar afgeschilderd  als een extremistische partij
die de vernietiging van België nastreeft en  niet in
staat is tot eerbare compromissen. Met Bart De Wever
aan tafel – na de vorige verkiezingen sowieso de
‘echte premier van België’! - hebben de onderhande-
laars iemand voor zich die niet aan zijn eigen (mi-
nister)postje of andere aangeboden vetpotten denkt.
Enkel de realisatie van zijn programma waarmee de
kiezer hem op 13 juni 2010 tot de grootste partij  van
het land promoveerde is zijn streefdoel. Volhouden
Bart!”

N-VA Kruibeke bestuurt



ELS EECKHAOUDT
OCMW-RAADSLID
“Ik kies voor de N-VA omdat ik me
net als deze partij wil engageren
voor zorgbehoevenden. In mijn be-
roep word ik dagelijks geconfron-
teerd met de problemen binnen de
zorgsector. Onze aandacht moet
gaan naar de verdere ontwikkeling
van de thuiszorg en naar een betaal-

bare gezondheidszorg.”

IRÈNE GORREBEECK
SCHEPEN
“Ik denk dat de verouderde structu-
ren van België niet meer aansluiten
bij de sociaaleconomische realiteit en
dat mensen in Vlaanderen en Wallo-
nië daar rechtstreeks en onrecht-
streeks steeds weer het slachtoffer
van worden. Ik geloof dat dit met de
N-VA kan veranderen.”

JEROEN SPINOY
GEMEENTERAADSLID 
“De N-VA is de partij waar we Vla-
ming kunnen zijn in Europa, in
Vlaanderen en in onze gemeente.
De internationalisering van de maat-
schappij maakt dat we vandaag met
de ganse wereld meeleven. Met de
lokale N-VA wil ik mijn steentje bij-
dragen aan dat deel waar we recht-

streeks invloed op hebben, namelijk de Kruibeekse
gemeentepolitiek, waarmee we het dagdagelijkse leven
raken van onze dierbare buren.”

RAF SPINOY
OCMW-VOORZITTER
“Het ligt voor de hand dat dit land
nood heeft aan een grondige veran-
dering. Het responsabiliseren van
Wallonië en Vlaanderen is een abso-
lute must. Tevens is een andere aan-
pak nodig voor de immigratie in dit
land. Die wordt onbetaalbaar en is
nefast voor de immigranten zelf. Ik

ondervind dit elke dag als OCMW-voorzitter. De N-VA
is de enige garantie om deze twee zaken fundamenteel
te hervormen. Om deze redenen kies ik resoluut voor
de N-VA.”

KAMIEL VAN GHEEM
GEMEENTERAADSLID
“Ik kies voor de N-VA omdat ik de
inwoners van Kruibeke op een per-
soonlijke manier wil begeleiden in
hun zoektocht naar sociale en eco-
nomische welvaart. Ik verdedig hier-
bij waarden als solidariteit en
samenwerking met behoud van
onze publieke cultuur en speciale

aandacht voor sport. Op deze manier wil ik werken aan
een financieel gezonde gemeente. Dit kan enkel gerea-
liseerd met een professionele en goed draaiende ploeg.
Deze teamgeest en enthousiasme vind ik terug in de
Kruibeekse N-VA.”

KAMIEL VAN MIEGHEM
GEMEENTERAADSLID
“Ik ben trots en blij bij de N-VA te
zijn. Ik ben terug thuis bij mijn vroe-
gere vrienden van de VU en dit in
het belang van de mensen van
Groot-Kruibeke.”

FRANS VANDERMEIREN
SCHEPEN
“Een partij die ‘Nee’ durft zeggen
tegen diegenen voor wie alles kan en
mag, ‘Nee’ aan automatismen. Een
partij die Vooruit wil, die Verant-
woordelijkheid durft nemen. Een
partij die Aandacht wil hebben voor
jong en oud, die het Allerbeste wenst
voor iedereen in een welvarend 
Vlaanderen.”

WIM VERDONCK
VOORZITTER N-VA KRUIBEKE
“Ik koos voor de N-VA omdat ik
sterk geloof in rechtlijnigheid, vol-
harden onder druk en goede normen
en waarden. Dit alles zonder ande-
ren te bruuskeren of te vervallen in
plat populisme. Dat zijn eigenschap-
pen die ik bij de N-VA terugvind.”



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!


