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Samen klinken op het nieuwe jaar!
Op naar 2017!

2016: Een turbulent jaar loopt op 
zijn laatste benen. We moeten 
spijtig genoeg terugblikken op 
een jaar dat begon met een 
periode van ongewilde stilstand 
maar later een gunstige wending 
nam, waarop iedere inwoner meer 
dan ooit recht had. Dit was 
onmogelijk geweest zonder de 
vastberadenheid, inzet en  
toewijding van onze mandataris-
sen en coalitiepartners.  
 
Vol vertrouwen zetten we een 
stap naar het nieuwe jaar. Een 
nieuw jaar waarin we ons samen 
met de coalitiepartners verder 
blijven inzetten voor een gemeen-
te die er is voor alle Stadenaars. 
Graag wenst N-VA Staden alle 
inwoners sfeervolle kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar met meer 
verdraagzaamheid en vrede.  
 
We nodigen u dan ook graag uit 
op ons nieuwjaarsontbijt met 
receptie waar we klinken op een 
hoopvol 2017. Hartelijk welkom  
op 22 januari vanaf 9 uur in 
Zonneheem in Oostnieuwkerke  
op ons nieuwjaarsontbijt. 
 
Johan Bouckaert 
Voorzitter N-VA Staden

Deelname: 5 euro per persoon. Meer info via Johan Bouckaert 
(staden@n-va.be of 0472 79 56 38). Vooraf inschrijven kan door het juiste 
bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE93 0016 6857 1667 van 
N-VA Staden met de vermelding “ONTBIJT” + aantal personen. 

We hopen dat u net als vorig jaar heel talrijk aanwezig bent. Iedereen welkom! 

Uitgebreid nieuwjaarsontbijt

Zondag 
22 januari

9 tot 11 uur
zaal Zonneheem

Basijnsmolenstraat 6 Oostnieuwkerke

N-VA Staden wenst iedereen 
  prettige eindejaarsfeesten!
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Uw lokale N-VA-mandatarissen zorgen voor verandering en vooruitgang

MARIE-PAULE  
VANCOPPENOLLE 
Schepen van Sport, Toerisme 
en Bibliotheek

ADELHEID HESSEL
OCMW-raadslid

NIKOLAAS BOURGEOIS
Schepen van Financiën, 
Landbouw en Platteland, 
Milieu en Mobiliteit

MARC BOGAERT 
Schepen van Personeelsbeleid, 
Jeugd, Onderwijs, Cultuur, 
Buitenschoolse kinderopvang, 
Begraafplaatsen en Erediensten

N-VA Staden zat niet stil!
Nieuwjaarsontbijt 2016

11 juliviering
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Uw lokale N-VA-mandatarissen zorgen voor verandering en vooruitgang Contacteer ons via: staden@n-va.be

MARC BOGAERT 
Schepen van Personeelsbeleid, 
Jeugd, Onderwijs, Cultuur, 
Buitenschoolse kinderopvang, 
Begraafplaatsen en Erediensten

BART VYNCKIER 
Schepen van Lokale economie, 
Ruimtelijke ordening, Huisves-
ting, Patrimonium en ICT

WIM CRABBE 
Fractieleider en Ondervoorzitter

GABRIEL GEVAERT
OCMW-raadslid

N-VA Staden op bezoek in het vernieuwde Diftar park

Kaas- en Breugelavond
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


