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MEERHOUT

N-VA gaat ertegenaan!
Bij de aanvang van een nieuw jaar horen traditiegetrouw wederzijdse  
wensen. Ook N-VA Meerhout wenst jullie veel geluk, een goede gezond-
heid en kracht om eventuele tegenslagen en problemen te verwerken.  
Ook in 2017 willen we samen met jullie aan een warme gemeente bouwen. 
Daarom toosten we graag met jou op 2017! Iedereen is welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie die we dit jaar samen met N-VA Mol organiseren.

Het voorbije jaar hebben we ook kritisch 
stilgestaan bij ons vijfjarig bestaan.  
De eerste deelname aan de gemeenteraads-
verkiezingen leverde een prachtig resultaat  
op: vijf gemeenteraadsleden, twee OCMW- 
raadsleden en één politieraadslid. Dat gaf 
ons al een enorme boost. De hieraan  
gekoppelde verantwoordelijkheden hebben 
we enthousiast opgenomen. 

En toegegeven, als politieke nieuwelingen 
hebben we leergeld betaald. Maar evenzeer 
hebben we door een kritische, maar  
constructieve oppositie al op meerdere 
vlakken bijgedragen tot een beter Meerhout. 
Niet alles kan op gemeentelijk vlak  
gerealiseerd worden. We hebben ook 
geregeld contacten gelegd met de hogere 
instanties en ministers  om de belangen 
van Meerhout te behartigen (bv. voor de 
fietspaden).

Ook ons ledenaantal gaat voortdurend in 
stijgende lijn. Uit persoonlijke contacten 
ervaren we dat velen onze inzet in  
meerdere domeinen waarderen.

Binnen minder dan twee jaar zijn er al  
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. De 
verkiezingskoorts heeft ons nog niet in haar 
greep, maar we willen ons wel al grondig  
voorbereiden. Hierbij rekenen we op jullie, 
zoals je ook kon lezen in ons vorig blaadje: 
onze bestuurs- en raadsleden horen graag 
welke bekommernissen er leven, wat kan 
verbeterd worden... 

We kunnen niet alles oplossen en geld groeit 
niet aan de bomen, maar onze eigen  
analyses en uw aanbevelingen vormen  
de basis van ons volgende kiesprogramma. 
En dan is het woord in 2018 aan jullie.

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
Nieuwjaarsreceptie

N-VA Meerhout houdt ook dit jaar 
een nieuwjaarsreceptie om de 
beste wensen over te maken aan  
onze leden en sympathisanten,  
uiteraard met een hapje en 
drankje. 

Dit jaar zal Jan Jambon,  
vicepremier en minister van  
Binnenlandse Zaken, een  
toelichting geven over het  
afgelopen politieke jaar.

Daarnaast hebben we ook  
Joachim Pohlmann te gast.  
Hij zal er spreken over zijn werk 
als N-VA-woordvoerder en 
schrijver.

Tot dan! VRIJDAG 

27 JANUARI  
2017
20 uur

Zaal Miloheem

Milostraat 13, Mol 

N-VA Meerhout gaat zich nog helemaal geven de volgende twee jaar!

Herfstontbijt 

was succes! 
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Bedankt dat u er was op ons herfstontbijt!
De tweede editie van ons herfstontbijt was weer een succes. Elk jaar wisselen we van locatie. Dit jaar vond het ontbijt plaats op de 
Kapel op de Berg. Zo laten we ons in meerdere parochies horen. We mochten weer 70 hongerige sympathisanten verwennen met een 
uitgebreid ontbijt. 

We hadden ook de eer om vier parlementairen te mogen verwelkomen, namelijk Vera Celis, Yoleen Van Camp, Paul Van Miert en 
Bert Wollants. Het was weer gezellig en leuk om iedereen nog eens te ontmoeten, in het bijzonder onze nieuwe leden. Zij waardeer-
den ten zeerste dat het ontbijt hen gratis aangeboden werd ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan. 

Via deze weg willen we dan ook iedereen bedanken om van het herfstontbijt een succes te maken! Graag tot volgend jaar!
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AED’s redden 
mensenlevens 
Al in 2014 deed de N-VA het 
voorstel om in Meerhout hartrit-
metoestellen (AED’s) te hangen 
omdat dit levens kan redden. 
Dankzij de goede en construc-
tieve samenwerking met schepen 
van Welzijn, Nele Geudens, is 
het eerste toestel een feit. 

Het is natuurlijk niet voldoende om  
alleen maar een AED te hangen om 
levens te redden. Daarom volgt tien 
procent van de werknemers van onze 
gemeente een opleiding om het toestel  
te leren gebruiken. Ook zullen er  
opleidingssessies georganiseerd worden 
voor alle burgers om zo tot een hart- 
veilige gemeente te komen.

Waarom moet Meerhout hartveiliger worden?
Elke dag krijgen bijna dertig mensen in België een hartstilstand 

buiten het ziekenhuis. Als een slachtoffer binnen de eerste drie 
tot vier minuten gereanimeerd wordt en een stroomstoot krijgt 
met een automatisch externe defibrillator (AED), dan heeft hij/
zij tot 70 procent kans om te overleven. Dankzij een Koninklijk 
Besluit mag iedereen een AED gebruiken bij de reanimatie.

N-VA Meerhout 
steunt Music for Life
Samen met onze N-VA-collega’s uit Laakdal 
organiseerde N-VA Meerhout op 2 december 
de Tussen-meer-en-laak-quiz. De opbrengst 
hiervan werd geschonken aan Music for Life. 
De Warmste Week bracht dit jaar een record-
bedrag van meer dan 7,8 miljoen euro op. 
We zijn verheugd dat we hiertoe ons steentje 
hebben kunnen toe bijdragen.

 Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverle-
ners het van hem of haar overnemen. 

In de gemeente vind je op dit moment één AED-toestel: aan de ingang van de nieuwe sporthal.

Steun onze afdeling
Word lid van N-VA Meerhout
Wil je ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word lid via de lokale afdeling.
Contacteer ons via meerhout@n-va.be of spreek onze bestuursleden aan.

Hoofdleden betalen 12,5 euro per jaar, bijleden in hetzelfde gezin 2,5 EUR.
Ben je jonger dan 30 jaar? Dan ben je al lid voor amper 5 euro.
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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:     /     /


