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Samen tegen corona
Beste Meerhoutenaar

We zitten met z’n allen in een ongekende situatie. We willen 
vanuit de lockdown terugkeren naar een zo normaal mogelijk 
leven. Een grote uitdaging op professioneel en sociaal vlak. 
Naast alle angst en verdriet, komen mensen toch ook met 
positieve ideeën, gevoelens en samenhorigheid naar buiten.

Wij, Vlamingen, zijn vooral gekend voor een aantal positieve 
eigenschappen. Die komen in deze moeilijke periode tot  
uiting. Zo zijn we levensgenieters en Bourgondiërs, die heel 
erg genieten van het samenkomen met vrienden en familie. 
Dat moeten we nu helaas een tijdje missen.

We denken ook vooruit. Hoe gaan we het na coronacrisis 
verder aanpakken? We zijn een hardwerkend volk, we willen 
weer aan het werk, gaan sporten of tuinieren. We zijn geen 
opgevers, we zullen doorgaan en opnieuw rechtop staan.

Mag ik vragen om begrip te hebben voor elkaar? Snoeiharde 
reacties via sociale media gaan de huidige crisis niet oplossen. 
Help elkaar door deze turbulente periode. Ga daarom ook 
eens langs bij onze plaatselijke handelaars en middenstanders. 
Zij hebben uw steun momenteel heel hard nodig. 

Ik wil ook mijn medeleven betuigen aan de mensen die een 
geliefde verloren aan het coronavirus. Een hartelijk woord 
en een luisterend oor zijn voor hen meer dan welkom. Onze 
dank gaat uit naar iedereen die zich inzet, in de ziekenhuizen, 
thuisverpleging of andere sectoren.

Samen kunnen we de stilstand doorbreken. Met samenho-
righeid en vastberadenheid geraken we ver. We moeten ons 
Vlaams bewustzijn opnieuw opeisen, zowel lokaal als nationaal.

Ons Meerhouts team staat voor u klaar!

Ingrid Engelen
Voorzitter N-VA Meerhout
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Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

Interview met Debby La Puma,  
ondervoorzitter N-VA Meerhout

Onze partij is meer dan een clubje Vlaams-nationalisten. 
We hebben over elk thema een duidelijke visie.”

Kan je jezelf even voorstellen?
Ik ben Debby La Puma, ik ben 48 jaar en woon samen met Dirk Reynders. Samen hebben we een dochtertje van  
6 jaar, Oriana-Luna. Zoals mijn familienaam al doet vermoeden, heb ik Italiaanse roots. Eigenlijk is mijn familie een 
mengelmoes van verschillende nationaliteiten. Ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat ik een brede interesse heb 
voor verschillende culturen en dat ik heel graag reis.

Ik ben geboren en getogen in Antwerpen. In Borgerhout en Merksem om precies te zijn. Zo’n vijftien jaar geleden 
ben ik naar de Kempen verhuisd en intussen woon ik al negen jaar in Meerhout. Het verschil tussen stad en  
platteland was aanvankelijk groot, maar de aanpassing is uiteindelijk vlot verlopen. Ik voel me intussen een echte 
Meerhoutenaar en ben goed ingeburgerd. Zo goed zelfs, dat ik besloot om in de politiek te stappen.

Vanwaar je engagement voor de N-VA?
Die keuze doet in mijn omgeving weleens de wenkbrauwen fronsen. De mensen die ik goed ken, zijn uiteraard al 
jaren op de hoogte van mijn politieke kleur. Anderen verbinden mij vaak met groen of rood. Niet geheel onterecht, 
want mijn stokpaardjes zijn milieu en sociale problematieken. Maar ook binnen de N-VA zijn dat belangrijke  
thema’s. Onze partij is meer dan een clubje Vlaams-nationalisten. We hebben over elk thema een duidelijke visie, 
misschien niet altijd de meest populaire, maar wel een waarmee we een stabiel en welvarend Vlaanderen willen 
creëren. Iedereen die daaraan wil meebouwen, is steeds welkom.

Hoe kijk je naar de toekomst van Meerhout?
Meerhout is een fantastisch dorp met een bruisend verenigingsleven. We hebben een enorm potentieel, maar toch  
is er nog veel werk aan de winkel. Vooral mobiliteit blijkt een moeilijke kwestie waar men niet lijkt uit te komen.  
Het probleem zorgt voor toenemende frustraties bij mensen in en rond het centrum. We moeten kritisch durven 
zijn, er is in de voorbije bestuursperiodes op verschillende vlakken te weinig vooruitgang geboekt. Desondanks is  
het belangrijk dat we bij veranderingen onze mooie Kempense identiteit niet uit het oog verliezen. 
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www.n-va.be/meerhout

N-VA wil van Meerhout een ‘Hartveilige gemeente’ maken
Jaarlijks worden in België meer dan 10.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. Gemiddeld moeten we vijftien 
minuten wachten vooraleer de hulpdiensten ter plaatse zijn. Zo gaat er kostbare tijd verloren. Tijd die de overlevingskansen 
verkleint. 

Meerhout is afhankelijk van onze buurgemeenten op het vlak van ambulances. Dat vergt uiteraard extra tijd. Het is essentieel 
dat er zoveel mogelijk hulp in de directe omgeving is. Het gemeentebestuur ging akkoord met enkele van deze voorstellen, wat 
wij erg toejuichen. Zo zullen er een aantal extra AED-toestellen aangekocht worden. Helaas ging men niet in op de vraag om 
een cursus te organiseren of extra bewijzering aan te brengen.

Onze partij hoopt dat de Meerhoutenaars zich alsnog geroepen voelen een cursus te volgen bij het Rode Kruis en zich  
aansluitend willen registreren bij EVapp. 

Meer informatie over dit fantastische initiatief kunt u terugvinden op www.evapp.org.

Daarom pleitte N-VA Meerhout voor:
•  De aanschaf van bijkomende AED-toestellen, zodat elk gehucht een toestel op een  

centrale plaats ter beschikking heeft.

•  Een betere bewijzering naar de plaats waar deze toestellen te vinden zijn. Uit navraag 
blijkt dat slechts een minderheid kan aangeven waar de huidige toestellen zich bevinden.

•  Het uitrusten van politiecombi’s met een mobiel AED-toestel.

•  Het inrichten van een cursus reanimatie. Op die manier kunnen zoveel mogelijk  
inwoners met de toestellen werken en zijn ze in staat de eerste zorgen toe te dienen.  
Aansluitend kunnen de getrainde vrijwilligers zich aanmelden op het Emergency  
Volunteer Application, of kortweg EVapp. Zij krijgen een melding wanneer er iemand in 
nood is in zijn of haar omgeving.

Geen kippenfabriek aan de Volmolenstraat!
N-VA Meerhout ondersteunt het protest van de buurtbewoners en sluit zich 
aan bij hun bezwaren. Het perceel waar het bedrijf zich wil vestigen, is gelegen 
aan een gebied in de Kempen. Dat gebied is uniek is in Vlaanderen en zelfs in 
Europa. Het is bovendien opgenomen in het Natura 2000-programma en het 
Europese LIFE-project.

Het bedrijf zou ongetwijfeld geur- en geluidsoverlast met zich meebrengen. Ook 
de route die naar het perceel leidt, is niet uitgerust voor zwaar vrachtverkeer. 

Onze fractie biedt graag ondersteuning aan lokale ondernemers en moedigt 
ondernemen zoveel mogelijk aan. Dat moet wel steeds in een harmonieuze 
omgeving gebeuren. Dat is een factor die in dit dossier ontbreekt.

Dank je wel aan iedereen die zich voor ons dorp inzet
De voorbije weken waren bijzonder zwaar voor iedereen. Het coronavirus treft nu eenmaal de volledige gemeenschap. Het is fijn te 
zien dat iedereen, groot en klein, professioneel of vrijwillig, zijn uiterste best doet om de situatie zo aangenaam mogelijk te maken. 
Laten we die mooie gedachte vasthouden en meenemen in de toekomst!
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


