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Een dankbare ploeg met veel goesting in de komende zes jaar!

814 kiezers gaven hun stem én 
vertrouwen aan N-VA Zwalm. Meer 
dan 18 procent van u deed hetzelfde 
voor de provinciale N-VA-lijst. We 
willen al die kiezers dan ook uitdruk-
kelijk bedanken voor hun steun. 

Tezelfdertijd denken wij ook aan álle 
Zwalmenaars, want iedereen verdient 
een goed én degelijk bestuur! Aangezien 
een absolute meerderheid zeldzaam is, 
moet er meestal gekozen worden voor 
een coalitie van meerdere partijen. Het 
allerbelangrijkste daarbij is de inhoud: 
ervoor waken dat de neuzen in dezelfde, 
positieve richting staan, steeds ten 
behoeve van het welzijn van iedereen. 

Samen met de mensen van voorZwalm 
en CD&V plus kwamen wij tot de 
vaststelling dat wij eigenlijk hetzelfde 
inhoudelijke doel voor ogen hebben: 
het allerbeste voor de gemeente en al 
haar inwoners. Op vele vlakken staan 
wij voor heel wat uitdagingen, maar 
samen met u gaan wij er de komende 
zes jaar het allerbeste van maken. 

Vele belangrijke punten en thema’s uit 
ons programma zullen gerealiseerd 
worden. Onze toekomstige schepen 
Peter Van Den Haute en gemeente-
raadslid Louis Ide zullen mee helpen 
zorgen voor een positieve verandering 
in Zwalm!

Welkom op ons 
spaghettifestijn!
Ook in 2019 organiseert N-VA Zwalm opnieuw een spaghettifestijn. 
Op zondag 3 maart heten we u van harte welkom in parochiaal centrum 
De Zwaluw vanaf 11.30 uur. De hele N-VA-ploeg zal met plezier haar 
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.

Freddy Huyghebaert
Voorzitter N-VA Zwalm

Veilig thuis in een welvarend Zwalm

Beste Zwalmenaren

712_18L_Zwalm.indd   1 21/11/2018   14:42:45



2

zwalm@n-va.be

Louis Ide schenkt tiende Ebbenhouten Spoor
De Iraakse Luna Batota is de laureate van de tiende Ebbenhouten Spoor van de N-VA. Met de Ebbenhouten Spoor 
zet de N-VA een nieuwe Vlaming in de kijker die van zijn of haar integratie een succesverhaal heeft gemaakt.

“De Ebbenhouten Spoor is voor ons een 
symbool van het evidente samengaan van 
Vlaams-nationalisme en een inclusief burger-
schap dat openstaat voor iedereen van goede 
wil”, legde N-VA-voorzitter Bart De Wever in 
zijn toespraak uit. Louis Ide, de initiatiefnemer 
achter de Ebbenhouten Spoor, verwees in 
zijn laudatio naar de vzw van Luna Batota: 
Ladder’op. Die begeleidt kinderen uit het 
Brussels Nederlandstalig onderwijs om het 
Nederlands onder de knie te krijgen. 

De taal van een gemeenschap
“De taal van een gemeenschap kennen, leren 

en begrijpen is dé noodzakelijke 
voorwaarde voor participatie”, aldus 
Louis Ide. “Dit is waar Luna woorden in 
daden omzet, door kinderen de poort 
naar het Nederlands te openen, hen mee 
te nemen op die zware taalreis, hen een 
taalkundige duw van jewelste te geven 
zodat ze zich kunnen ontplooien.”

Met haar Ebbenhouten Spoor treedt Luna 
Batota in de voetsporen van onder meer 
Assita Kanko, Darya Safai, Svetlana 
Bolshakova en Pedro Brugada.

Luna Batota ontvangt haar 
Ebbenhouten Spoor.

Onze 
campagne 

in beeld

Bedankt, kiezers!

Oost-Vlaanderen krijgt een nieuwe coalitie 
met N-VA, CD&V en Groen. De N-VA-
gedeputeerden voor de komende zes jaar 
zijn Kurt Moens (eerste gedeputeerde) en 
Annemie Charlier (vierde gedeputeerde). 
Annemie wordt na twee jaar vervangen 
door An Vervliet. 
 
Opvallend is dat deze coalitie vier gede-
puteerden telt in plaats van zes. Iedereen 
die wordt voorgedragen als gedeputeerde 
zetelde in de voorbije legislatuur reeds als 

provincieraadslid. Kurt Moens is sinds 
2012 OCMW-voorzitter en schepen van 
Sociale Zaken in Evergem. Annemie 
Charlier is sinds 2012 schepen van 
Landbouw, Cultuur en Toerisme in 
Sint-Niklaas. An Vervliet is werkzaam 
bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

De coalitie zet alvast in op vijf speer-
punten: klimaat, fietssnelwegen, 
ondersteuning van de gemeenten, 
ondernemerschap en burgerparticipatie.

Provincie krijgt coalitie van N-VA, CD&V en Groen

De N-VA-gedeputeerden in de 
provincie: An Vervliet, Kurt Moens 
en Annemie Charlier (v.l.n.r.).
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Peter Van Den Haute 
wordt schepen
Peter Van Den Haute is vanaf januari schepen van Toerisme, 
Sport en Cultuur, Erfgoed en Patrimonium, en Externe 
Communicatie. Na drie jaar neemt hij ook de bevoegdheid 
Openbare Werken over. Maak kennis met deze ondernemende 
leerkracht en rasechte Zwalmenaar.

De Iraakse Luna Batota is de laureate van de tiende Ebbenhouten Spoor van de N-VA. Met de Ebbenhouten Spoor 
zet de N-VA een nieuwe Vlaming in de kijker die van zijn of haar integratie een succesverhaal heeft gemaakt.

Als schepen krijg je een brede waaier aan 
bevoegdheden.
“Dat klopt, maar toch is er tussen al die bevoegdheden een 
link. Als toeristische troef kunnen we niet alleen ons erfgoed 
uitspelen, maar ook sport- en culturele evenementen. De 
communicatie daarover verloopt het best via een afzonderlijke 
toeristische website, die zich ook op internationaal toerisme 
richt. De bedoeling is het wandel- en fietstoerisme een forse 
duw in de rug te geven, zodat onze horeca en handelaars en 
uiteindelijk heel Zwalm er beter van worden. Want toerisme is 
de belangrijkste economische sector van Zwalm.”

Je bent een geboren en getogen Zwalmenaar. 
Veel mooie herinneringen?
“De beste herinneringen heb ik aan mijn lagere schooltijd 
in Hundelgem. Volgens sommigen had Zwalm toen niks te 
bieden: geen sportfaciliteiten, geen recreatiezone … Maar 
voor ons buitenkinderen had het alles. Uren speelden we in de 
bossen en velden. Met de kinderen van het dorp organiseerde 
ik voetbalwedstrijden op de weide van mijn opa, ‘koers’ op de 
nieuw aangelegde ruilverkavelingswegen, we gingen zwemmen 
in de Oude Schelde … Heerlijk. 

Ik had zelfs een naam voor onze groep: Hundelgem Sportief. 
Ons tuinhuis was het clublokaal. Toen de plaatselijke café-
houder met pensioen ging, zocht ik een geldschieter (mijn 
ouders) en kocht ik zijn biljarttafel over. Zo was Hundelgem 
Sportief direct ook een biljartclub. De verslagjes die ik schreef 
van de wedstrijden, heb ik nog altijd.”

Sport en organiseren zijn dus je ding?
“Sport is inderdaad ontzettend belangrijk in mijn leven, zeker 
in combinatie met natuur. Al moet het sporten helaas vaak 
wijken voor werk. Ik ben geen lid van een sportclub. Daarvoor 
ben ik te veel een omnisporter. Maar als ik een weekend de 
natuur kan intrekken, ben ik perfect gelukkig.”

Verklaart dat ook waarom je een onderneming had 
in de Ardennen?
“Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen passie met twee 
vrienden uit mijn diensttijd, een Brusselaar en een Waal. 
Een echt Belgisch bedrijf dus (lacht). Wat begon met een beperkt 
buitensportaanbod tijdens het weekend, evolueerde na een 
paar jaar naar een dynamisch bedrijfje waar zeven dagen per 
week werd gewerkt. Het viel uiteindelijk moeilijk vol te houden 
met een gezin met drie kinderen en door de afstand. Leerkracht 
is wat dat betreft een droomjob, die je bovendien ook jong 
houdt.”

Wat vond men van die Vlaams-nationalist in 
Wallonië?
“Ik ga nog geregeld vrienden opzoeken en ik sta er telkens 
van versteld op hoeveel sympathie de N-VA kan rekenen in 
Wallonië. Zeker in een ondernemende provincie zoals 
Luxemburg. Daar worden ze het liefst niet geassocieerd met 
PS-gedomineerde provincies als Henegouwen en Luik. Ook 
voor hen zijn dat echte schandvlekken.”

Je hebt in de Ardennen dus al ervaring opgedaan 
met toerisme, cultuur, patrimonium?
“Ja natuurlijk! De meeste klanten waren Vlamingen en 
Vlaamse bedrijven die we hebben kunnen overtuigen om heel 
Wallonië te doorkruisen om naar de Gaume te komen. Waarom 
zouden we ook niet meer toeristen naar Zwalm proberen te 
halen? Wandelaars, fietsers, ruiters … Zachte recreanten die 
komen genieten van de authenticiteit, onze groene land-
schappen, ons erfgoed, de rust. En die ondertussen een verblijf 
boeken in onze B&B’s, een hapje eten in onze restaurants …”

Het klinkt alsof je veel plannen en projecten hebt?
“Wat zou het leven zijn zonder zaken om naar uit te kijken 
of naartoe te werken? Ik ben heel ambitieus voor Zwalm. En 
mijn grootste ambitie voor de komende bestuursperiode is om 
een schepen te zijn voor álle Zwalmenaren.”

Interview
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De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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