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Peter Van Den Haute trekt N-VA-lijst
De N-VA-afdeling van Zwalm heeft haar top drie en lijstduwer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 
voorgesteld. De 51-jarige Peter Van Den Haute trekt de lijst. Nationaal secretaris en voormalig senator Louis 
Ide zal de lijst duwen. 

Met onderneemster Christine Vallat en afdelingssecretaris Jan 
Soenen op twee en drie zijn daarmee de belangrijkste plaatsen 
op de lijst ingevuld. “Met deze groep gaan we resoluut voor een 
veilige thuis in een welvarend Zwalm”, zegt voorzitter Freddy 
Huyghebaert. “Wij zijn een bijzonder eendrachtige groep mensen 
die geloven dat we het beter kunnen maken voor de Zwalmenaar.”

Nationaal partijsecretaris en gemeenteraadslid Louis Ide duwt 
de lijst. “Naast mijn politieke verantwoordelijkheden ben ik ook 
arts-specialist. Ik ben daarenboven opnieuw gekozen tot nationaal 
partijsecretaris van de N-VA. Zo blijf ik de enige politieke con-
nectie tussen Brussel en Zwalm. De Zwalmenaren verdienen een 
kandidaat-burgemeester die er voor de volle honderd procent kan 
voor gaan. Peter Van Den Haute is dan ook de geschikte man.”

Voor Peter Van Den Haute is het de ultieme stap in zijn engage-
ment om voor verandering te zorgen in Zwalm. “Ik wil niet aan 
de zijlijn blijven staan. Er zijn veel punten in Zwalm die beter 
moeten en kunnen: dorpsverenigingen worden verplicht om 
naar een betonnen blok in Munkzwalm te verhuizen, de biblio-
theek die een trefpunt in de gemeente moet zijn, wordt begraven 
in een kelder, voetgangers en fietsers worden nog altijd gebruikt 
als verkeersremmers, ons erfgoed wordt afgebroken of verkocht … 

De N-VA wil ons mooie groene Zwalm beschermen, het sociaal 
weefsel in onze dorpen versterken, de zwakke weggebruikers 
beschermen … Kortom: de N-VA ziet veel potentieel en er is 
werk aan de winkel. Ik ben blij en trots dat het bestuur mij het 
vertrouwen geeft om als kopman naar de verkiezingen te gaan.”

Plaats drie Jan SOENEN, lijstduwer Louis IDE, plaats twee  
Christine VALLAT en lijsttrekker Peter VAN DEN HAUTE.

  Peter VAN DEN HAUTE
Peter is 51, gehuwd en  
vader van drie kinderen. 
Zijn kinderen zijn de vijfde 
generatie Van Den Hautes 
die woont op de grond 
waar hun huis staat in 
Hundelgem. De verbonden-
heid is dus groot.  
Peter geeft les aan het 
Jezuïetencollege in Aalst.

  Christine VALLAT
Christine is geboren in 
Frankrijk. Na een carrière 
als exportverantwoordelijke 
is ze zelfstandig onderne-
mer in textiel geworden. Ze 
is gehuwd en heeft twee 
zonen.

  Jan SOENEN
Jan Soenen, 63 en gehuwd 
met Annelies. Jan heeft 
twee kinderen en vier 
kleinkinderen en woont 
sinds 1998 in Zwalm.

  Louis IDE
Louis Ide, 44, gehuwd en 
vader van drie kinderen. 
Hij is arts-specialist in de 
microbiologie, infectiecon-
trole en antibioticabeleid 
in het AZ Jan Palfijn Gent. 
Hij is gemeenteraadslid in 
Zwalm en tevens nationaal 
secretaris van de N-VA.

Wie is wie
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Maak kennis met Peter Van Den Haute
Ik woon al heel mijn leven in Zwalm. Ik ben 51, gehuwd 
en papa van drie kinderen. Zij zijn de vijfde generatie 
Van Den Hautes op de grond waar wij wonen in  
Hundelgem. De verbondenheid is dus groot. Ik geef les 
aan het Jezuïetencollege in Aalst. Ik ben al heel mijn 
leven geïnteresseerd in politiek en ben ook altijd een 
overtuigd Vlaming geweest. Wie de Belgische geschie-
denis kent, weet hoe hard de Vlaming heeft moeten 
vechten – en nog moet vechten – voor zijn eigen taal 
en cultuur. De Belgische constructie vandaag is log, 
inefficiënt, heel duur en werkt vooral verlammend voor 
Vlaanderen. 

Het is tijd voor Verandering in Zwalm!
Ik kon niet meer aan de zijlijn blijven staan als ik zag 
wat het huidige bestuur van plan is met onder andere 
ons patrimonium: verkopen of gewoonweg platgooien. 
En dan uitpakken op de website met de “pittoreske 
dorpjes” van Zwalm. Wat een hypocrisie.

Dorpsverenigingen worden verplicht om naar een 
betonnen blok in Munkzwalm te verhuizen, de biblio-
theek die een trefpunt in de gemeente moet zijn, wordt 
begraven in een kelder, voetgangers en fietsers wor-
den nog altijd gebruikt als verkeersremmers … N-VA 
Zwalm zal uitpakken met een sterk programma waarin 
we inzetten op de bescherming van ons erfgoed en de 

inschakeling ervan bij de versterking van het sociale 
weefsel in onze dorpen, de bescherming van de zwakke 
weggebruiker, het bewaren en uitbreiden van het groene 
karakter van Zwalm en nog zoveel meer. Daarvoor wil 
ik mij zeker engageren.

Schooltje Nederzwalm voorlopig beschermd  
dankzij Geert Bourgeois

De huidige meerderheid van CD&V en 
Open Vld had duidelijke plannen om 
het schooltje van Nederzwalm te slopen. 
N-VA Zwalm ging daarmee niet akkoord 
en waarschuwde de diensten bevoegd 
voor erfgoed. Vergaderingen en plaats- 
bezoeken volgden. 

Onlangs tekende de minister-president 
bevoegd voor erfgoed Geert Bourgeois de 
voorlopige bescherming van het schooltje. 
Hiermee is het schooltje voorlopig gered. 
Het schooltje is immers een landmark 
voor Nederzwalm. Het zal de meerder-
heid dwingen om omzichtiger met ons 
erfgoed om te gaan, om een totaalvisie 
inzake erfgoed te ontwikkelen en er een 
zinvolle invulling aan te geven.
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Uit de gemeenteraad
Omdat er stukken ontbreken in het dossier ‘openbare verkoop kerk 
Paulatem’, stelde de N-VA-fractie voor om de verkoop te verdagen 
en te stoppen. Een dertigjarige staat, een document van het bisdom 
waaruit blijkt dat zij akkoord zijn met de verkoop en bijgevolg dat 
de ontvreemding is goedgekeurd door de priesterraad en bisschop-
penraad, stak niet in het dossier. Het is namelijk gevaarlijk een 
openbare verkoop te organiseren zonder dat je weet wie de eigenaar 
is van de kerk. Uit de dertigjarige staat bij de hypotheekbewaarder 
blijkt alvast dat de gemeente geen eigenaar is.

De N-VA is blij dat de meerderheid het aangebrachte punt van de 
N-VA over de European Disability Card integraal heeft overge-
nomen. De European Disability Card is een bewijsstuk waarmee 
mensen kunnen aantonen dat ze in België erkend zijn als persoon 
met een handicap. De kaart moet de toegankelijkheid tot deel-
name aan sport-, cultuur en vrijetijdsbesteding bevorderen. De 
effectieve invulling van de specifieke voordelen voor welbepaalde 
culturele of sportieve evenementen is geregionaliseerde materie 
en wordt dus later aan de houders van de kaart toegekend.

350 aanwezigen op zesde 
spaghettifestijn van N-VA 
Zwalm
Chef-koks van dienst Freddy 
en Jan zetten weer hun beste 
beentje voor. Ze maakten  
heerlijke spaghetti, die  
bijzonder gesmaakt werd!
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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:     /     /
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