
 staden@n-va.be I  www.n-va.be/staden I juni 2019 I nr. 2

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

STADEN
V.U.: WIM CRABBE, SINT-ELOOISTRAAT 28, 8840 WESTROZEBEKE (STADEN)

Interview met twee 
N-VA-bestuursleden

Agenda

25 september 2019:  
bezoek van Theo Francken 
het SWOK, Staden

23 november 2019:  
kaas-en-breugelavond 
Zonneheem, Oostnieuwkerke

26 januari 2020:  
nieuwjaarsontbijt
het SWOK, Staden

Voor een veilig en  
welvarend Staden

Nu alle verkiezingen achter de rug zijn, 
hoopt N-VA Staden dat het nieuwe 
gemeentebestuur meer belang hecht 
aan transparantie en openstaat voor 
dialoog. Tot nu toe was dat helaas niet 
het geval. Van overleg, inspraak en 
respect bleek weinig sprake.  
 
Zo besliste de meerderheid om gemeen-
teschool OKIDO te sluiten, zonder 
overleg met de ouderraad, de leraren 
of de andere scholen uit de scholen-
groep De Achthoek. Na zes maanden 
besturen is het bovendien nog steeds 
wachten op een meerjarenplan met een 
duidelijke visie.

Gedreven vooruit
De N-VA is alvast van plan om zelf 
het goede voorbeeld te geven. Onze 
afdeling kan daarvoor rekenen op een 
nieuw, dynamisch bestuur, dat we in 

onze volgende huis-aan-huisbladen 
graag aan u voorstellen. En natuur-
lijk ook op ons gemeenteraadslid Lies 
Matton. Zij levert in de gemeenteraad 
schitterend werk. 

Samenwerken
We nodigen ieder van u graag uit om 
samen met ons te werken aan een beter 
Staden. Volg ons op Facebook of kom 
met ons kennismaken op een van onze 
activiteiten. Ondertussen wensen we 
u alvast een deugddoende zomer, met 
veel gezellige barbecues en zonnige 
terrasjes.

Interesse om ons bestuur te  
versterken? 

Wij maken graag met u kennis! 
 Stuur een mail naar staden@n-va.be

Iedereen welkom! Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Vier samen met ons 11 juli
Donderdag 11, vrijdag 
12 en zaterdag 13 juli 
vanaf 16 uur
Pop-upcafé ’t Vijverbos,  
Vijverbosstraat 18  
in Westrozebeke

Wim Crabbe
Voorzitter 



staden@n-va.be

Maak kennis met twee van onze bestuursleden

Welke sport had je willen beoefenen maar heb je nooit 
gedaan?
Wim: (lacht) “Ik ben geen grote sportieveling. Eigenlijk 
was ik er vooral graag bij voor de derde helft … Maar als 
ik dan toch iets moet kiezen, dan is het voetbal.  
De teamgeest in het voetbal vind ik geweldig!”

Met welke politicus zou je graag een ganse dag  
doorbrengen?
Wim: “Dat zal dan Jean-Marie Dedecker zijn. Ik hou 
ervan dat hij zo recht voor de raap is.”

Wat staat bovenaan jouw bucketlist?
Wim: “Ongetwijfeld de Mont Ventoux opfietsen. Ik heb 
met mijn broer afgesproken om die binnen de twee jaar te 

beklimmen. Mijn broer fietst nu al veel, maar bij mij blijft 
het momenteel bij goede voornemens.”

Wat mis je in Staden?
Wim: “Ik woon heel graag in Staden, maar als er iets ont-
breekt, is dat volgens mij toch wel een moderne fuifzaal. 
Niet direct om zelf elke week te gaan fuiven, maar voor 
onze jeugd zou het zeker een meerwaarde zijn. Ook zou 
er van mij nog een extra restaurant mogen komen. Lekker 
eten is toch een van de geneugten van het leven?”

Over lekker eten gesproken, wat is jouw lievelingsgerecht?
Wim: “Een oeroude Vlaamse klassieker: stoofvlees met 
frietjes. En dan nog wel zoals mijn moeder dat klaar-
maakt. Zoals zij dat kan, kan niemand anders het …”  

Wim Crabbe
Voorzitter 

  De kersverse bestuursleden van N-VA Staden: Bart Vynckier, Chris Snauwaert,  
Jan Depla, Karen Demeulenaere, Lies Matton, Lieven Maes, Marc Bogaert,  
Marie-Ann Desloover, Martine Vanlede, Patricia Van Wymeersch en Wim Crabbe.

Het bestuur van N-VA Staden heeft een metamorfose ondergaan. Vele nieuwe 
gezichten hebben samen met onze ervaren leden een bestuur op poten gezet. 
Een gezonde mix van ervaring, jeugdig enthousiasme en veel gedrevenheid 
zorgt voor fijne momenten in de soms hectische gemeentepolitiek.

Samen voor de verandering

Wist je dat …

•  onze verkozene Lies 
Matton voor het eerst 
in de gemeenteraad 
zetelt? 

Lies Matton is enorm gemo-
tiveerd om de komende zes 
jaar hard werk te leveren in 
de gemeenteraad. 

•  N-VA Staden deelnam aan de zwerfvuilactie?

•   N-VA Staden ondertussen 
al 558 volgers heeft op 
Facebook?  
 
Maar het mogen er uiteraard 
nog meer zijn! 

 N-VA Staden zorgde mee voor een propere gemeente tijdens de zwerfvuilactie.
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Maak kennis met twee van onze bestuursleden

Naar welk liedje kan je telkens opnieuw luisteren?
Jan: “De mensen die mij kennen weten dat ik een nogal 
speciale muzieksmaak heb. Meestal ga ik alleen naar  
concerten. Niet alleen omdat veel mensen mijn muziek-
keuze niet echt weten te appreciëren, maar vooral omdat 
ik ten volle van de muziek wil genieten in plaats van met 
andere dingen bezig te zijn.” 

“Mijn favoriete band is de Amerikaanse progmetalband 
Dream Theater. Ik volg die al meer dan 25 jaar en probeer 
elke keer dat ze naar Europa komen een concertje mee te 
pikken. In al die jaren hebben ze een heleboel cd’s uit-
gebracht. Het is dus moeilijk een nummer te kiezen. Als 
het dan toch moet, dan kies ik voor hun eerste single ooit 
en het enige nummer dat in de charts geraakte: ‘pull me 
under’. Voor wie het niet kent: zeker eens beluisteren op 
YouTube.”

Wat zou je doen als je nog maar één dag te leven had?
Jan: “Een heel moeilijke vraag. In de veronderstelling dat 
ik in mijn lot zou berusten en niet panikeer, zou ik het 
liefst nog eenmaal samen feesten met mijn familie,  
vrienden, collega’s en al de mensen die mij nauw aan het 
hart liggen. Heel simpel. Ik heb echt geen behoefte aan 
grote reizen of extreme activiteiten.”

Wie of wat kan jou de kast opjagen?
Jan: “Ik heb een gloeiende hekel aan achterbakse mensen. 
Mensen die in je gezicht van alles beloven, je manipuleren 
met mooie praatjes, maar als puntje bij paaltje komt hun 
eigen ego belangrijker vinden dan de groep. En spijtig  
genoeg lopen er hier en daar toch een aantal van die 
mensen rond.”

Is Oostnieuwkerke voor jou de ideale woonplaats?
Jan: “Het zal wel zijn. Oostnieuwkerke is de mooiste 
gemeente ter wereld. Ik ga eerlijk zijn: toen ik naar hier 
verhuisde, heeft het bijna een jaar geduurd voor ik een 
beetje contact had met de inwoners. Maar wanneer je door 
hun ruwe bolster geraakt, leer je een ongelooflijke groep 
mensen kennen. Dat is ook de reden waarom alles wat je 
hier organiseert zo’n succes wordt. Onze gemeente hangt 
heel goed samen.”

Hoe wil jij later herinnerd worden?
Jan: “Ik probeer een zo goed mogelijk mens te zijn. Als ik 
fouten maak, wil ik dat de mensen mij dat direct zeggen. 
Dan kan ik mij tenminste excuseren of aanpassen. Ik ben 
wel een beetje koppig en voor sommigen waarschijnlijk ‘ne 
raren’. Als ik mij engageer voor iets, probeer ik het zo goed 
mogelijk te doen. Dus hoe moeten ze mij herinneren?  
Als iedereen die mij kende al spontaan zou glimlachen  
als ze aan mij denken, dan ben ik allang tevreden.”

Jan Depla
Ledenverantwoordelijke 

•  N-VA Staden deelnam aan de zwerfvuilactie? •  onze afdeling ook een nieuwjaarsontbijt organiseerde?

 N-VA Staden zorgde mee voor een propere gemeente tijdens de zwerfvuilactie.  De vele aanwezigen konden ons nieuwjaarsontbijt zeker smaken.
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


