
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: LOUIS IDE, BROUWERIJSTRAAT 12, 9630 ZWALM

ZWALM
  zwalm@n-va.be I  www.n-va.be/zwalm I februari 2019 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Zwalmenaren
Op 7 januari legden Louis Ide en Peter Van Den Haute hun eed af, respectievelijk 
als raadslid en als schepen. Het was een bijzonder belangrijk moment voor N-VA 
Zwalm. We kunnen voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis beleid voeren. 
En dat in het belang van elke Zwalmenaar! 

Peter is bevoegd voor cultuur, sport, toerisme, erfgoed, patrimonium (inclusief 
kerken), externe communicatie en de laatste drie jaar ook nog voor openbare 
werken. Er ligt dus heel veel werk op de plank voor hem, maar u mag erop 
rekenen dat hij het uitstekend zal doen.

We ijveren ervoor om ons programma zo veel mogelijk uit te voeren, uiteraard in 
samenspraak met de coalitiepartners. Speerpunten daarbij zijn onder andere: ons 
masterplan voor het centrum van Munkzwalm, een zinvolle bestemming geven 
aan de kerken, sport en cultuur nieuw leven inblazen en lobbyen tot in Brussel 
om een aantal heikele dossiers in Zwalm opgelost te krijgen.

Samen met u gaan we voor verandering in Zwalm!

Maak kennis met ons afdelingsbestuur (p. 3)Assita Kanko te gast bij N-VA Zwalm (p. 2)

Welkom op ons spaghettifestijn!
Ook dit jaar organiseert N-VA Zwalm opnieuw een spaghettifestijn. Op zondag 
3 maart vanaf 11.30 uur heten we u van harte welkom in parochiaal centrum 
De Zwaluw. De hele N-VA-ploeg zal met plezier haar heerlijke, zelfgemaakte saus 
voor u bereiden.

We combineren ons eetfestijn met een tombola ‘altijd prijs’, waarbij u kans 
maakt een aantal zeer mooie hoofdprijzen te winnen. Voor de allerkleinsten 
voorzien we animatie.

Volwassenen betalen slechts 10 euro. Voor kinderen betaalt u 6 euro. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij al onze bestuursleden.

N-VA Zwalm

Spaghetti- 
festijn

Tombola 
Altijd prijs!

Zoals  
steeds huis-

gemaakt, 
traditioneel of
vegetarisch.

volw 10€
<12j 6€

zondag  
3 maart 2019 
vanaf 11u30

De Zwaluw 
Decoenestraat
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Schepen Peter Van Den Haute (boven) en gemeente-
raadslid Louis Ide (onder) legden hun eed af.
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N-VA-nieuwjaarsreceptie met Assita Kanko

zwalm@n-va.be

Op 1 februari klonken we met onze leden 
op het nieuwe jaar. We moesten de receptie 
deze keer helaas beperken tot onze leden 
omdat de sperperiode voor de verkiezingen 
in mei begonnen is. Tijdens die periode is 
het voor politieke partijen verboden om aan 
niet-leden gratis iets aan te bieden, al was 
het maar een drankje.

Assita Kanko was op de receptie onze gast. 
Een volle zaal luisterde geboeid naar haar 
verhaal: soms ontroerend, soms komisch, 
over de politieke situatie, het racisme dat ze 
ondergaat sinds haar N-VA-lidmaatschap, 
over vrouwenbesnijdenissen en vele andere 
boeiende onderwerpen.

Assita doorspekte haar betoog met grap-
pige anekdotes. Zo vertelde ze dat ze de 
Vlaamse Leeuw wel kent, maar echt niet 
kan zingen. Gelukkig was Assita’s zusje 
mee. Zij zingt in een kerkkoor en probeert 
ervoor te zorgen dat Assita de Vlaamse 
Leeuw toonvast onder de knie krijgt.
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Een nieuw afdelingsbestuur 
voor N-VA Zwalm
Elke drie jaar kiezen de N-VA-leden een nieuw afdelingsbestuur. Op 1 februari was het weer zover. Met twaalf gemotiveerde leden zal 
ons nieuwe bestuur er de komende drie jaar alles aan doen om N-VA Zwalm op de kaart te zetten.

Met indrukwekkende scores werden Freddy Huyghebaert en Baudewijn Diependaele verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter. 
Peter Van Den Haute en Louis Ide behoren als verkozenen sowieso tot het bestuur. Verder kregen ook Christine Vallat, Willy 
De Vleeschauwer, Michel Terryn, Koenraad Beaufays, Alexander Soenen, Lut Flamang, Wim Dossche en Sarne De Vlieger een 
plekje in ons bestuur. 

We bedanken aftredende bestuursleden Antoine Vandevelde, Gerda Vandenbulcke en Jan Soenen voor hun jarenlange inzet!

Louis Ide steunt de federale 
kieslijst voor Oost-Vlaanderen
De partijraad keurde alle Vlaamse, federale en Europese lijsten goed voor de verkiezingen van 
26 mei. Louis Ide, nationaal secretaris van de N-VA, is tevreden: 

“We hebben zeer sterke kandidaten op onze lijsten. Ik ben bijzonder blij. Het is ook mooi dat een 
goede vriend van mij, Matthias Diependaele, de Vlaamse lijst trekt. Hij verdient die eerste plaats. 
Als fractievoorzitter is hij een heel goede coach en hij werkt keihard. 

Ikzelf duw de federale Kamerlijst, samen met Siegfried Bracke. Vanop die plaats kan ik de lijst 
voluit steunen en zo hoop ik ook de schakel te blijven tussen Zwalm en Brussel.”

www.n-va.be/zwalm

Onze nieuwe bestuursploeg krijgt de volle steun van Assita Kanko. Koen en Sarne ontbreken op de foto, maar waren er uiteraard in gedachten wel bij.

Louis Ide I Medelijstduwer voor de Kamer

Louis Ide steunt de federale 
kieslijst voor Oost-Vlaanderen
De partijraad keurde alle Vlaamse, federale en Europese lijsten goed voor de verkiezingen van 
26 mei. Louis Ide, nationaal secretaris van de N-VA, is tevreden: 

“We hebben zeer sterke kandidaten op onze lijsten. Ik ben bijzonder blij. Het is ook mooi dat een 
goede vriend van mij, Matthias Diependaele, de Vlaamse lijst trekt. Hij verdient die eerste plaats. 
Als fractievoorzitter is hij een heel goede coach en hij werkt keihard. 

Ikzelf duw de federale Kamerlijst, samen met Siegfried Bracke. Vanop die plaats kan ik de lijst 
voluit steunen en zo hoop ik ook de schakel te blijven tussen Zwalm en Brussel.”

Louis Ide
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

Assita Kanko | 2de plaats

Oost-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

Oost-Vlaanderen
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