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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA Roosdaal kiest nieuw bestuur

N-VA Roosdaal koos op 18 februari een nieuw bestuur dat de afdeling de komende jaren zal leiden.  
Roger De Leeuw werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Fabienne Segers stapt opnieuw de politiek in en 
neemt de functie op van ondervoorzitter.

Verder zal het bestuur bestaan uit negen mandatarissen en 
veertien bestuursleden. Linda Van den Eede, Kristof Cooreman, 
Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Annick Borloo,  
Jean Timmermans, Peggy Bulterijs, Ingrid Devidts en  
Matthias Wijnant maken als mandataris automatisch deel  
uit van het nieuwe bestuur. 

Johan Billiet, Eddy Cardoen, Jan Daem, Kim De Coen, Claude 

Geeroms, Anne-Marie Maene, Patricia Pierret, Veerle  
Stassijns, Wilfried Van den Eede, Nadia Van den Spiegel,  
Marc Van Droogenbroeck, Pieter-Jan Van Os, Patrick  
Vanden Brande, Luc Vanhalme zullen de komende drie jaar  
de functie opnemen van bestuurslid voor N-VA Roosdaal.

Met deze groep zijn wij klaar om ook de komende jaren op een 
positieve manier te werken aan een beter Roosdaal voor iedereen.

Bedankt, Frans en Agnes!
De bestuursverkiezingen waren het ideale moment om een woord van dank te richten aan  
Frans Vanderveken en Agnes Eylenbosch. Zij zetten zich jarenlang in voor de partij en nemen  
nu afscheid van de politiek. Reeds in de periode van de Volksunie waren ze actief in onze afdeling. 
We zullen Frans en Agnes missen, maar wensen hen uiteraard alle succes met alles wat ze in  
de toekomst ondernemen. We hopen hen uiteraard nog terug te zien op een van onze  
activiteiten… Maar daar twijfelen we niet aan!

Eetfestijn N-VA Roosdaal
Zaterdag 8 en zondag 9 juni
Ons Huis - Pamel
Iedereen van harte welkom!
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N-VA vraagt wifi in gemeentelijke gebouwen 
via WiFi4EU-subsidies
N-VA Roosdaal voegde op de gemeenteraadszitting van januari een agendapunt toe met de vraag wifi te 
installeren in alle gemeentelijke gebouwen. “Op die manier zetten we de stap naar een verdere modernisering”, 
aldus Wendy Godaert. Bovendien kan de gemeente zich inschrijven om in aanmerking te komen voor  
Europese WiFi4EU-subsidies.

Wendy Godaert: “N-VA Roosdaal is  
voorstander van een doorgedreven  
digitalisering. We zijn dan ook tevreden 
dat de gemeenteraadsleden kunnen  
beschikken over een digitaal platform  
om de gemeenteraad voor te bereiden.  
Op die manier wordt het makkelijker 
werken. Een volgende stap moet draadloos 
internet zijn in alle gemeentelijke  
gebouwen. In sommige gebouwen is dat 
er al, in andere moet het er komen.” Voor 
dergelijke projecten trekt de Europese 
Unie een aanzienlijk bedrag uit. Elke 
gemeente kan zich inschrijven om kans te 
maken op 15 000 euro WiFi4EU-subsidies 
om in draadloos internet te voorzien.

Meer digitalisering
Wendy Godaert: “Dergelijke eenmalige 
subsidies maken het voor een gemeente 
makkelijker om te investeren in zulke 
projecten. In de plannen van de kantine 
in Pamel-Centrum en de toekomstige 
zaal ‘Den Broebel’ is wifi voorzien. De 
subsidies kunnen dan helpen de kostprijs 
te drukken. We zijn ook tevreden dat ook 
de Lombeekkring binnenkort van wifi 
voorzien zal zijn. N-VA Roosdaal vraagt 
al langer dat de gemeente de stap zou 
zetten naar meer flexibiliteit en digitali-
sering. We zijn tevreden dat op bepaalde 
vlakken nu toch de nodige stappen gezet 
worden.”

Geslaagde gespreksavond met Ben Weyts
Half januari was Vlaams minister en lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Ben Weyts te gast op de jaarlijkse gespreksavond van 
N-VA Roosdaal. Zo’n honderd aanwezigen werden getrakteerd op een boeiende babbel over de realisaties van de federale en Vlaamse 
regering. Ook deed Weyts de speerpunten van de N-VA in de aankomende campagne uit de doeken.

Achteraf was er nog tijd voor een interessante babbel met de minister. Ook Kristien Van Vaerenbergh en Darya Safai, beiden  
kandidaat op de Kamerlijst, waren erbij.

N-VA Roosdaal is voorstander van een  
doorgedreven digitalisering.

Darya Safai en Kristien Van Vaerenbergh Ben Weyts
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Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Uw vertegenwoordigers in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst

Op 3 december 2018 werd een nieuwe en sterk afgeslankte provincieraad geïnstalleerd. Daarin zetelen 
nog slechts 36 (i.p.v. 72) raadsleden en vier gedeputeerden (i.p.v. zes). N-VA, CD&V en Open Vld vormen 
er de meerderheid. Linda Van den Eede werd door de meerderheid van de raad verkozen tot voorzitster.

Haar vergoeding zorgde de dagen erna in de media voor commotie. Zij zou die volgens sommige 
bronnen aan zichzelf hebben toegekend. Niets is minder waar. Het nieuwe decreet voorziet een jaar-
lijkse vergoeding van 10 712 euro voor de provincieraadsvoorzitters. Die vergoeding moet opgeno-
men worden in het huishoudelijk reglement van de provincieraad. Dat gebeurde in september 2018, 
nog voor de verkiezingen van oktober dus. De meerderheid bestond toen nog uit CD&V, Open Vld, 
sp.a en Groen. In oktober werd dit definitief goedgekeurd in het bureau, ook door sp.a en Groen. En 
ten slotte werd dit reglement eenparig goedgekeurd in de provincieraad in november. Ook door sp.a 
en Groen. Dat de artikels in de pers achteraf uit die hoek werden verspreid, is dus nogal hypocriet.

Linda Van den Eede voorzitter van de provincieraad

Ingrid Devidts

Annick Borloo

Linda Van den Eede

Matthias Wijnant

Jean Timmermans

Kristof Cooreman

Peggy Bulterijs

Linda Van Huylenbroeck Wendy Godaert

Bedankt!
Bij deze wensen we ook onze 
aftredende mandatarissen te 
bedanken. In de gemeenteraad 
zijn dat Veerle Stassijns, Yves 
Agneessens en Luc Vanhalme, 
in de OCMW-raad Jan Daem, 
Nadia Van den Spiegel en 
Agnes Eylenbosch. Zij hebben 
zich de voorbije jaren met hart 
en ziel ingezet om de belangen 
van de N-VA in de desbetref-
fende raden te verdedigen. 
Bedankt daarvoor!



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. 

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

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

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


