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André Verbeke trekt de N-VA-lijst
Op 14 oktober 2018 trekken we allemaal naar de stembus voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. In Mol zal André Verbeke de N-VA-lijst trekken. We stellen André met veel 
plezier aan u voor. 

Wie is André?
André Verbeke is 52 jaar oud, getrouwd met Sophie Kransfeld 
en papa van Willem, Hendrik en pluspapa van Alix, Loic en 
Charline. André werd geboren in Belsele, maar is sinds 1993 een 
fiere Mollenaar. André is huisarts van beroep in de groepsprak-
tijk De Eerste Lijn. In zijn vrije tijd schildert hij portretten, is hij 
recreatief loper, watersporter en hondenliefhebber. 

Sinds 2011 actief bij N-VA Mol
Sinds 2011 is André zich actief beginnen inzetten in de lokale 
politiek. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 trok 
hij de lijst van N-VA. De Mollenaars maakten van N-VA de 
grootste partij. Jammer genoeg werden we door de huidige meer-
derheidspartijen aan de kant geschoven en belandde N-VA op de 
oppositiebanken.

Hard gewerkt voor een betere gemeente
André Verbeke: “Als fractieleider van N-VA Mol ben ik bijzonder 
fier op het werk dat onze afdeling de afgelopen jaren heeft verzet. 
We hebben onszelf getoond als een volhardende, doorzettende 
groep die er alles aan doet om onze gemeente steeds beter te 
maken. Ook de andere partijen hebben ingezien dat N-VA Mol 
er echt wel staat. Constructief waar het kan, kritisch waar het 
moet.”

Tijd voor een frisse wind in Mol
“Met de aanstelling van André Verbeke als lijsttrekker kiest 
N-VA Mol voor een sterke, bekwame kandidaat”, zegt Vlaams 

volksvertegenwoordiger en burgemeester van buurgemeente Des-
sel Kris Van Dijck. “Ook in Mol is het tijd voor een frisse wind, 
voor De Kracht van Verandering. Ik ben er van overtuigd dat 
N-VA Mol met André de juiste keuze maakt voor een beter Mol.”

Met uw steun voor een beter Mol
N-VA Mol heeft de duidelijke ambitie om na de gemeenteraads-
verkiezingen vanuit de meerderheid mee te werken voor onze ge-
meente en haar inwoners. “Het huidige beleid mist een duidelijke 
langetermijnvisie. Het wordt tijd dat de puntjes op de i worden 
gezet”, besluit André Verbeke. “Mol  verdient beter dan alleen 
symptoombestrijding. We hebben nood aan een duidelijke visie 
en bijhorend beleid. Daar heeft de Mollenaar recht op.

  Kris Van Dijck is ervan overtuigd dat André Verbeke en 
N-VA de Kracht van Verandering kunnen realiseren in Mol.

Mosselfestijn N-VA Mol

  Inschrijven via marc.vanroy@n-va.be of 0497 47 17 79

Op 3 december organiseert N-VA Mol haar vierde groot mosselfes-
tijn. De mosselen zijn van prima kwaliteit, maar ook wie liever iets 
anders eet, hoeft zich geen zorgen te maken. Voor de kleintjes zijn 
er ook curryworsten met frietjes voorzien. We hopen van harte u, uw 
vrienden en familie op die dag te mogen verwelkomen. 
Locatie: PC Ginderbuiten 

Mosselen met frieten of brood: 19,50 euro
Stoofvlees met frieten of brood: 15 euro

Twee curryworsten met frieten of brood: 7,50 euro 
Vegetarische schotel: 15 euro
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3 000 euro voor Molse Netevallei 
De gemeente- en OCMW-raadsleden van N-VA 
Mol schenken een deel van hun zitpenningen 
aan Natuurpunt Netebronnen voor het project 
van de Molse Netevallei. Natuurpunt staat bij 
dit project zelf in voor de restfinanciering bij 
de aankoop van gronden voor dit natuurgebied 
en dat willen we als lokale afdeling graag mee 
ondersteunen.

N-VA Mol steunt jaarlijks goed doel
“In 2013, bij het aantreden van de nieuwe gemeente- en 
OCMW-raad, stelde de N-VA-fractie voor om de zitpen-
ningen voor de raadsleden niet te indexeren”, zegt fractie-
leider André Verbeke. “Een verhoging van deze vergoeding, 
terwijl men aan de bevolking extra lasten oplegt, kan 
volgens ons niet. Wij waren jammer genoeg de enige partij 
die tegen deze verhoging stemde op de gemeenteraad. De 
indexering kwam er dus toch. De N-VA raadsleden van 
gemeente- en OCMW-raad besloten dit bedrag jaarlijks te 
schenken aan een lokaal goed doel.”

“Het is al de derde keer dat we zo’n mooi bedrag aan een 
goed doel kunnen schenken”, besluit André Verbeke. Twee 
jaar geleden steunden we De Witte Mol en vorig jaar mocht 
Ons Huis een klein steuntje in de rug ontvangen. Het is 
misschien maar een klein gebaar, maar het is fijn om op 
deze manier deze fantastische lokale initiatieven te mogen 
ondersteunen.”

Ruim 3 000 euro voor Molse Netevallei 
Dit jaar mocht het project Molse Netevallei van de lokale 
afdeling van Natuurpunt een cheque van maar liefst 
3 045,80 euro in ontvangst nemen. “We waren als Natuur-
punt Netebronnen aangenaam verrast door de schenking 
van N-VA Mol”, zegt voorzitter Jef Sas. “Het is voor ons als 
lokale afdeling een mooie steun voor een project waar we 
niet kunnen genieten van financiële steun vanuit Europa. 
We staan hier als afdeling zelf in voor de (rest)financiering 

bij de aankoop en het onderhoud van gronden voor dit 
natuurgebied. Deze schenking zal dus zeker goed besteed 
worden.”

De Molse Netevallei is een langgerekt gebied van voorma-
lige graslanden naast de Molse Nete ten zuiden van het 
centrum van Mol. Je vindt er prachtige graslanden met 
dotterbloemen en zegges. Daar waar de Nete een kanaal of 
spoorweg kruist, liggen moeilijk toegankelijke moerassen 
die door begrazing worden beheerd. Je vindt er tal van 
kleine zangvogels en ook de ijsvogel, houtsnip en waterral 
vinden er perfect hun thuis. Het landschap is naast ecolo-
gisch ook landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol. 
Zo vind je naast de Nete in het centrum bijvoorbeeld het 
Wolhuisje en de oude Watermolen, twee belangrijke ele-
menten uit ons erfgoed.

  Jaarlijkse schenkt N-VA Mol een deel van de zitpenningen  
aan een lokaal goed doel. Dit jaar gaat er 3 045,80 euro naar 
Natuurpunt voor het project van de Molse Netevallei.

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Mol houdt ook dit jaar een nieuwjaarsreceptie 
om de beste wensen over te maken aan onze le-
den en sympathisanten, uiteraard met een hapje en 
drankje. Dit jaar zal Theo Francken, staatssecretaris 
voor Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudi-
ging, een toelichting geven over het afgelopen poli-
tieke jaar. Iedereen welkom!

DONDERDAG

18 januari 
2018
20 uur

Zaal Miloheem
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18 000 euro voor Jeugdkamp De Maat
N-VA-minister van Toerisme Ben Weyts investeert in de hele provincie 
Antwerpen 225 000 euro in dertien erkende jeugdverblijven. Ook Jeugd-
kamp De Maat pikt zijn graantje mee. Het geld zal gebruikt worden om 
onder meer de brandveiligheid te verhogen, maar ook op de toegankelijk 
voor mensen met een beperking te verbeteren.

Jeugdkamp De Maat in Mol-Postel ontvangt 18 000 euro subsidie van Toerisme Vlaanderen 
voor brandveiligheids- en moderniseringswerken. “N-VA Mol is blij met deze investering”, 
zeggen Hans De Groof en Marc Van Roy, bestuursleden van vzw Jeugdkamp De Maat. 

“Al bijna 30 jaar is Jeugdkamp De Maat een vaste waarde voor tal van kampen van jeugdbe-
wegingen en studiedagen van scholen. Dankzij de subsidies kunnen we blijvend zorgen voor 
een accommodatie van hoge kwaliteit.” 

Concreet wordt het geld onder meer gebruikt voor duurzaamheidsprojecten, renovatiewer-
ken, aanpassingen in de infrastructuur ten behoeve van mensen met een beperking en de 
zeer grondige vernieuwing van enkele kamphuizen. 

Maarten Van Camp naar  
nationale partijraad N-VA

Biografie 
Maarten Van Camp (33 jaar), 
secretaris van N-VA Mol, 
woont in Mol-Centrum en 
werkt bij Infrabel. Hij is ver-
antwoordelijk voor het on-
derhoud van de sporen in de 
ruime regio Lier. In zijn vrije 
tijd is hij actief als duikin-
structeur bij Nuclea Diving 
Club Mol en probeert hij zijn 
conditie op peil te houden 
door af en toe fietsen.

Verkozen tot  
partijraadslid

Op 25 oktober werd hij 
voor drie jaar verkozen als 
raadslid voor de nationale 
partijraad van N-VA. Maar-
ten kreeg van de N-VA-leden 
van het arrondissement 
Turnhout het volle vertrou-
wen. De nationale partijraad 
is, na het algemeen ledencon-
gres, het hoogste orgaan van 
de partij en bepaalt mee de 
krachtlijnen van de werking 
van de N-VA. De partijraad 
is in hoofdzaak samengesteld 

uit vertegenwoordigers van 
de arrondissementele bestu-
ren, de parlementsleden, de 
fracties in de provincieraden 
en de aftredende leden van 
het partijbestuur, de provin-
ciale voorzitters en vertegen-
woordigers van de jongeren.

Vol enthousiasme voor 
de Kempen

Maarten is alvast enthousiast 
om de komende drie jaar 
Mol te vertegenwoordigen 
in het arrondissementeel 
bestuur en de stem van de 
Kempen mee te laten weer-
klinken op de partijraad in 
Brussel.

N-VA Mol bezocht  
Heidehuizen
Zondag 29 oktober bezochten we met ons tentje 
de Heidehuizen. We waren een luisterend oor 
voor de inwoners van ‘de Hei’. 

We staken veel op van de vele suggesties. Ook waren er een 
aantal terechte vragen, waar we als N-VA Mol mee aan de 
slag zullen gaan. Deze vragen gingen over de handhaving 
van de maximumsnelheid in een aantal straten, het School-
tje Van De Hei, de oude boom aan het schooltje, gevaarlijke 
kasseien, bouwovertredingen… 

De inwoners van Heidehuizen kunnen rekenen op ons 
engagement!

  Een woordje van dank voor al uw goede suggesties en 
opmerkingen. N-VA Mol zal hiermee aan de slag gaan.

  Maarten is trots dat hij de 

Kempen mag vertegenwoordi-

gen op de partijraad in Brussel.

  Hans De Groof
Bestuurslid Jeugdkamp De Maat, 

Gemeenteraadslid

  Marc Van Roy
Bestuurslid Jeugdkamp De Maat, 

Gemeenteraadslid



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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter

2017-09_VVV.indd   1 17/10/2017   9:27:01


