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Buurt en economie  
in harmonie
N-VA Sint-Lievens-Houtem is blij dat de milieuvergunning 
voor transportfirma ETS in De Dijcker is ingetrokken. Onze 
partij bond de kat de bel aan op vraag van de buurt. De regio-
nale tv sprong op het verhaal.

N-VA Sint-Lievens-Houtem blijft voorstander van een lokale 
economie in harmonie met de buurt, maar antwoordt met een 
duidelijk NEEN op onmenselijke/schrijnende situaties.

Goed hart
N-VA Sint-Lievens-houtem toont zijn goed hart: onze voorzit-
ter Marc Degroote bood op Morelgemcross mee op het shirt 
van wielrenner Peter Sagan. De opbrengst van de veiling gaat 
naar het kinderkankerfonds van de UZ Gent. 

Ook de mandatarissen toonden hun goed hart door een deel 
van hun zitpenningen af te staan voor goed doel Huize Vander 
Schueren.

2018 oogt hoopvol
2017 was voor N-VA Sint-Lievens-Houtem een belangrijk jaar. Het succes van onze jaarlijkse Kerstmarkt 
blijft groeien met als gevolg dat de binnenkoer van het cultureel centrum “De Fabriek” te klein is geworden.

De afdeling zelf werd uitgebreid met vier nieuwe gemotiveerde bestuurders en verschillende mensen engageerden zich om mee te 
werken in onze werkgroepen. We kijken de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018 dus hoopvol tegemoet.

Constructieve ambitie
In 2012 stemde 30 procent van de Houtemnaars voor de N-VA-kandidaat van de provincielijst. Dat betekent dat er in onze gemeen-
telijst nog een serieuze groeimarge zit! Er wordt door onze mandatarissen in gemeente- en OCMW-raad altijd op een constructieve 
manier gewerkt om Sint-Lievens-Houtem verder uit te bouwen tot een vooruitstrevende, veilige en warme gemeente, waar iedereen 
zich thuis voelt.

Onze lijstvorming is bijna klaar, maar voor een “late roeping”  
kan er altijd nog een plaatsje worden vrijgemaakt!

Aarzel niet om mij of één van onze mensen te contacteren!

  Marc Degroote 
Afdelingsvoorzitter 
Lid Nationaal Partijbestuur 
0475/83 02 73 
marc.degroote@n-va.be

Meer weten over Sint-Lievens-Houtem?
 sint-lievens-houtem.n-va.be   N-VA Sint-Lievens-Houtem   @NVASint-Lievens-Houtem

  De N-VA toont zijn goed hart.  Economie moet in harmonie met de buurt
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Meer sociale woningen
Eva Laus, OCMW-raadslid namens de N-VA en 
medewerker op het kabinet van minister-president 
Geert Bourgeois, is blij dat de pastorij van Letter-
houtem volledig zal worden gerenoveerd en dat er 
drie sociale huurappartementen bijkomen.

“Via het kabinet had ik mij enige tijd geleden geïnformeerd, dus 
ik wist dat dit goede nieuws in de pijplijn zat. Het is ook een 
eerste goede stap in de richting naar meer sociale huurwoningen 
in de gemeente. De gemeente investeert onvoldoende in sociale 
woningen. De Vlaamse overheid, onder leiding van de N-VA, 
doet dat wel.” 

Hoogste prioriteit
Eva hoopt dat er in de volgende legislatuur werk zal worden van 
gemaakt door de meerderheidspartijen, wie het ook mogen wor-

den. “In elk geval staat dit pijnpunt met stip op nummer één in 
mijn eigen te realiseren politiek programma.” Ook leegstaande 
kerkgebouwen bieden in dat opzicht interessant opportuniteiten 
voor neven- of herbestemming.

N-VA wil eenvormig verkeersremmend beleid
De N-VA pleit voor meer eenvormigheid van de verkeersremmers in Sint-Lievens-Houtem. Het huidige  
snelheidsremmende beleid is onduidelijk.
De N-VA-fractie ziet twee elementen die autobestuurders 
aanmoedigen hun snelheid te matigen: snelheidscontroles en 
verkeersremmers. Beide zijn nodig voor een veiliger verkeer.

“Het ‘snelheidsremmend beleid’ is in onze gemeente onduidelijk 
momenteel. We worden op sommige plaatsen geconfronteerd 
met een heel divers assortiment aan verkeersremmers: met mid-
denstrook, met beplanting of met een versmalling. Soms is er 
een fietssuggestiestrook, op andere plaatsen moeten fietsers de 
verkeersremmer links of rechts voorbijgaan”, zegt  
N-VA-gemeenteraadslid David Clinckspoor.

Veilig verkeer
Klein Zottegem is het ‘fraaiste’ voorbeeld: door aanpassingen 
aan de infrastructuur moeten fietsers het voetpad oprijden. Het 
voetpad houdt daar gewoon op. Veilig is anders.

De N-VA-fractie draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we naar een uniforme verkeersrem-

mers moeten gaan in de Sint-Lievens-Houtem. Na een grondige 
evaluatie van de situatie op sommige toegangswegen moeten we 
investeren in bijkomende verkeersremmers.

Bestuurslid in de kijker

Johan Simoens
Johan Simoens (65) is de jongste van een gezin van negen. Na zijn schoolcarrière ging hij aan 
de slag bij de rijkswacht, waar hij de graad van opperwachtmeester behaalde. Hij werkte bij 
de rijkswacht in Wetteren, de B.O.B. Aalst en vanaf 2001 als hoofdinspecteur bij de Federale 
Gerechtelijke Politie. 

Johan is gepensioneerd sinds 2009. Hij woont sinds 1976 in Sint-Lievens-Houtem en is gehuwd 
met Christine Brackenier, een echt Houtemse. Beiden zijn ze reeds jaren lid van de N-VA.

  Eva Laus bij de oude Pastorij.



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

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
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