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In naam van het nieuwe bestuur en onder het goedkeurend oog van 
parlementslid Wouter Raskin overhandigde ondervoorzitter Ann Moors 
een origineel verrassingsgeschenk aan uittredend voorzitter Herman 
Geyskens.
Het karikatuurportret van de hand van 
zijn opvolger Kris Wollants illustreert de 
grote staat van verdienste van Herman 
als stichter, bezieler en voorzitter van de 
afdeling. De nieuwe voorzitter noemde 
Herman ‘De Leeuw van Looi’ en voegde er 
aan toe dat ‘hij zal blijven klauwen, zolang 
hij tanden heeft.’ Hij prees Herman als 

een voorbeeld voor allen die de partij een 
warm hart toedragen.

Namens de hele N-VA: van harte bedankt, 
Herman! N-VA Tessenderlo dankt ook 
de uittredende bestuursleden voor het 
geleverde werk en de gewaardeerde inzet 
en rekent op hun blijvende steun. 

De Leeuw van Looi
Beste Looienaar,

De leden van N-VA Tessenderlo  
kozen dit voorjaar een nieuw 
bestuur. Na rijp beraad heb ik 
besloten mij geen kandidaat meer 
te stellen voor een bestuurs- 
functie. Het verhaal is niet af. 
Ook dat van mij niet. Maar op een 
bepaald ogenblik moeten er keuzes 
gemaakt worden. Ik heb het volste 
vertrouwen in de nieuwe bestuurs-
ploeg onder het voorzitterschap van 
Kris Wollants.

Na de laatste gemeenteraads- 
verkiezingen gaf ik de fakkel in de 
gemeenteraad al door aan Liesbet. 
Als vader ben ik bijzonder trots dat 
zij het begonnen werk met veel 
enthousiasme verder zet. Samen 
met alle bestuursleden zal zij zich 
ten volle inzetten voor het welzijn 
van elke Looienaar. 

Met een jeugdig temperament kijkt 
de N-VA naar de toekomst met 
slechts één doel voor ogen: onze 
ganse gemeenschap hoop geven. 
Hoop op een toekomst voor onszelf 
en de generaties na ons. 

Herman Geyskens
Uittredend voorzitter  
N-VA Tessenderlo www.n-va.be/tessenderlo

Blijf op de hoogte met vernieuwde N-VA-website
Op onze pas vernieuwde website kan je wat uitgebreider kennis maken met de bestuursleden 
onder de rubriek ‘Wie is wie’. Je vindt er hun 
contactgegevens en een korte voorstelling. Onze 
bestuursleden staan tot je dienst! Ga dus zeker 
eens kijken op www.n-va.be/tessenderlo.

Je kan er terecht voor het laatste nieuws over 
het lokale beleid en de N-VA-activiteiten. Via de 
webstek kan je ook contact opnemen met N-VA 
Tessenderlo. Uw vragen en suggesties worden 
gegarandeerd behandeld met respect voor uw 
privacy. 

Blijf op de hoogte van onze 
activiteiten en vind ons leuk 
op Facebook!

11 juli: Ronde van Looi p.2 N-VA pleit voor sterk fietsbeleid p.2
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Noteer in je agenda …
De N-VA komt naar je toe! We luisteren graag naar al jullie vragen  
en suggesties. En we hebben voor iedereen een kleine verrassing! 

ZATERDAG 9 JULI
13 uur: O.C. De Kriekel in Schoot
14 uur: O.C. ’t Goor in Engsbergen
15 uur: Vismarkt ‘t Loo
16 uur: Eikelplein in Hulst 

MAANDAG 11 JULI
In de voormiddag tekenen we present op de markt, braderij en kermis in het centrum.

ZONDAG 2 OKTOBER
Vlaamse kermis in O.C. De Kriekel
Ook dit jaar nodigen we jullie weer uit voor onze eetdag. Op het menu staan naar goede gewoonte traditioneel Vlaamse gerechten aan een 
heel democratisch prijsje. Voor alle verdere info en inschrijvingen kan je terecht op onze Facebook-pagina of op www.n-va.be/tessenderlo. 
Een specifieke vraag? Bel dan naar 0474 24 89 11 of mail naar tessenderlo@n-va.be. 

N-VA Tessenderlo kiest een 
nieuw bestuur
Eind februari verzamelden Looise N-VA-leden in CC Het Loo 
om een nieuw afdelingsbestuur te kiezen. Zij gaven met grote 
eensgezindheid hun vertrouwen aan de nieuwe bestuursploeg. 
Die moet de volgende twee jaar het pad effenen naar de  
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Nieuwe namen en vertrouwde gezichten
Dit is het nieuwe bestuur van N-VA Tessenderlo:
• Kris ‘Kit’ Wollants – voorzitter en communicatie
• Ann Moors – ondervoorzitter 
• Liesbet Geyskens – secretariaat
• Frans Couwberghs – penningmeester en website
• Jessica De Doncker – jongeren
• Rony Jennen – ledenwerking
•  Johan ‘Piet’ Moonen, Joris Henderickx, Edwin Bollen 

en Ans De Jong – bestuursleden

Iedereen een duit  
in het zakje?
De financiële situatie van onze gemeente 
oogt niet rooskleurig. Tessenderlo zal de  
komende jaren spaarzaam met het budget 
moeten omspringen. Waarom zouden de 

raadsleden 
dus niet zelf 
het goede 
voorbeeld 
geven, 
dacht N-VA 
Tessenderlo. 
In decem-
ber stelde 
onze fractie 
daarom 
voor om de 
zitpenningen 

voor gemeente- en OCMW-raadsleden te 
verlagen. Maar alle andere partijen veegden 
ons voorstel van tafel.

De argumenten waren onder meer ‘dat dit 
niet het verschil maakt in het gemeente-
budget’. Of nog: ‘voor wie zijn mandaat ter 
harte neemt, is dit een correcte vergoeding’. 
De N-VA beschouwt een gemeentelijk 
mandaat echter in de eerste plaats als een 
maatschappelijk engagement, niet als een  
bron van inkomsten.

De N-VA-raadsleden lieten zich niet van de 
wijs brengen door het njet van de andere 
partijen. Onze gemeente- en OCMW- 
raadsleden schonken hun zitpenningen  
van december integraal aan een goed doel 
in het kader van de ‘Music for Life’- actie 
van StuBru.

Bedragen in de lift!
In april moest de gemeenteraad beslissen over het onderhoud van de 
gemeentelijke liften de komende tien jaar. Het besluit vermeldde een 
kostprijs van 1,2 miljoen euro, terwijl in het dossier een bedrag van 
120 000 euro vermeld stond. Het was voor iedereen duidelijk dat het 
hier om een fout moest gaan. Maar blijkbaar niet voor de meerder-
heidspartijen.

Zij keurden het besluit doodleuk goed, zonder zich schijnbaar te storen 
aan het surrealistisch hoge bedrag van 1,2 miljoen. Al lieten ze weten 
‘geschrokken’ te zijn van de kostprijs. Enkele dagen later kwamen ze dan 
toch tot inzicht. Met wat kunst- en vliegwerk werd het gestemde besluit 
alsnog aangepast.

Als het goed is zeggen we het ook …
De pluim van de maand
Er gaat geen gemeenteraad voorbij of N-VA Tessenderlo komt 
op vraag van de inwoners van onze gemeente met voorstel-
len die het comfort van de Looienaar kunnen verbeteren. 
De meerderheid staat daar niet altijd voor open. Maar soms 
wel. Daarom pakken we uit met een ludiek idee. Telkens 
de meerderheid positief antwoordt op een vraag van onze 
fractie, delen we voortaan met een knipoogje ‘de pluim van de 
maand’ uit. Deze pluimpjes konden we de voorbije maanden 
al uitdelen:

 De parkeermarkeringen op de vismarkt worden verbeterd.

 De balie van ’t Loo is voortaan ook open tijdens de kerst- 
vakantie.

 Ook al staat de ‘vogelkooi’ 
op het Eikelplein in Hulst er 
nog altijd even leeg bij, de 
N-VA is blij dat de gemeente 
een provinciaal voorstel om 
extra geld te steken in een pro-
motiecampagne weigerde. Dit 
geldverslindend project had er 
trouwens nooit mogen komen.

Een hart voor Looi
Tijdens onze jaarlijkse Valentijn-actie in februari vielen onze 
chocolaatjes erg in de smaak. Zowel bij de marktbezoekers als 
bij de marktkramers. Vorig jaar zetten we de Looise moeder-
tjes in de bloemetjes, dit jaar verwenden we de heren met een 
kleine attentie. Want ja, wij hebben een hart voor Tessenderlo! 

Gemeenteraad 
overbodig?
De sport- en cultuurcheques 
voor de financieel meest 
kwetsbare Looienaars zijn een 
mooi initiatief. 

De N-VA steunt dit voorstel 
dan ook volop. Waar we meer 
problemen mee hebben, is dat 
dat de maatregel al verkondigd 
werd nog voor die gestemd was 
in de gemeenteraad. 

Of hoe een mooi initiatief een 
respectloos randje kan krijgen.

Een hart voor de natuur
Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’  
sloegen we dit jaar de handen in elkaar met N-VA Ham.  
De natuurliefhebbers genoten van fauna en flora in het betoverende 
Mettekoven. Op deze geslaagde familiedag wisselden de  
talrijke leden en sympathisanten veel ideeën uit en haalden ze  
de vriendschapsbanden weer wat nauwer aan.

zaterdag 9 juli en maandag 11 juli
Ronde van Looi

Heb je een vraag of een voorstel voor de gemeenteraad? 
Contacteer ons! We onderzoeken hoe we het voor jou op tafel kunnen leggen.

www.n-va.be/tessenderlo

Constructief voorstel goedgekeurd
N-VA pleit voor sterk fietsbeleid
Onze gemeente heeft een lange traditie in het ondersteunen van fietsers. Om dit extra in de verf te zetten, stelde de N-VA in mei 
voor om het charter ‘Sterk fietsbeleid’ te ondertekenen. Daarmee engageert de gemeente zich ook in de toekomst om te blijven 
investeren in fietspaden en –initiatieven. Het N-VA-voorstel werd unaniem goedgekeurd.

zondag 2 oktoberVlaamse  Kermis



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


