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N-VA Edegem wenst u  
fijne feestdagen!

Veilig thuis in een welvarend Edegem

14 oktober werd een onvergetelijke dag: met 51,4 procent van de stemmen en 18 zetels op 27 behaalde de 
N-VA een absolute meerderheid. 7 728 keer bedankt voor uw vertrouwen.

Het schitterende resultaat van lijsttrekker Koen Metsu met 5 361 
stemmen en van alle 26 andere kandidaten is het gevolg van zes 
jaar onverdroten inzet van onze burgemeester, mandatarissen en 
N-VA-vrijwilligers. Het resultaat geeft ons ook een bijzonder grote 
verantwoordelijkheid en daarvan zijn we ons allen bewust. We  
hebben onze tijd genomen om grondig na te denken over het  
resultaat. We danken onze loyale coalitiepartners Groen en Open 
Vld, met wie we zes jaar uitstekend hebben samengewerkt.

Verantwoordelijkheid opnemen
N-VA Edegem is ervan overtuigd dat wij gezien de overduidelijke 
verkiezingsuitslag naar onze kiezers toe de plicht hebben de sterkte 
van het resultaat en ons programma ten volle te laten spelen. Daar-
om hebben we beslist om de verantwoordelijkheid op te nemen om 
Edegem alleen te besturen, wat zeker niet de gemakkelijkste weg is.

Constructieve dialoog
We zullen dit doen in een constructieve dialoog met de oppositie 
in de gemeenteraad en natuurlijk met de burgers van Edegem. En 
uiteraard zetten wij ons in voor álle Edegemnaars, ook voor hen 
die niet voor ons hebben gestemd. Daarvoor beschikken we over 
enorm bekwame verkozenen die gesteund worden door een sterk 
afdelingsbestuur. 

Uw ploeg voor Edegem
Het bestuur heeft unaniem beslist om onze succesvolle lijsttrekker 
Koen Metsu opnieuw voor te dragen als burgemeester. Lijstduwer 
Philippe Muyters wordt opnieuw voorzitter van de gemeente-
raad. Koen Michiels, Birre Timmermans, Ine Bosschaerts, Sofie 
De Leeuw en Lawrence Vancraeyenest worden voorgedragen als 
uw schepenen. Brigitte Vermeulen-Goris wordt voorzitter van 

het bijzonder comité van de sociale dienst en wordt zo ook lid van 
het schepencollege. We wensen de nieuwe ploeg heel veel succes in 
deze niet te onderschatten opdracht. Samen met u willen we verder 
zorgen dat Edegem een aangename en warme gemeente blijft. We 
rekenen op onze leden, sympathisanten en kiezers om ons hierbij te 
helpen. Maar eerst wensen we u en allen die u dierbaar zijn hart-
verwarmende feestdagen, een fijn eindejaar en een voorspoedig en 
gezond 2019 toe.

Hugo Van Bueren
Voorzitter

Zaterdag 12 januari, 
19.30 uur
Nieuwjaarsfeest van 
N-VA nationaal
Nekkerhal in Mechelen

Zaterdag 19 januari, 17 uur
Vevasco Driekoningen
Jaarlijks optreden voor de N-VA 
voor het goede doel
Theater Cartouche, 
Strijdersstraat 76, Edegem
Iedereen welkom!

Zondag 3 februari, 11 uur
Aperitiefgesprek met Darya Safai 
“Als de vrouw wint, wint de hele 
samenleving”
Hotel Ter Elst
Kattenbroek, 
Edegem 
Iedereen  
welkom!

Word lid van Jong N-VA!
Ben je jonger dan 31 en gepassioneerd 
door politiek? Wil je de N-VA beter leren 
kennen en ons gemeentebeleid mee 
volgen? Neem dan contact op met Axel 
Guldentops (axel.guldentops@n-va.be)  
en word lid van Jong N-VA.

Hugo Van Bueren, Koen Metsu en Philippe Muyters.
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Uw ploeg voor Edegem die op 7 januari wordt voorgedragen

Koen Metsu
37, federaal parlementslid, aftredend 
burgemeester

Burgemeester

Bevoegdheden:
•  veiligheid, politie en brandweer 
•  publieke dienstverlening en  

burgerlijke stand
•  communicatie en ondernemen
•  voorzitter van het Vast Bureau van 

het OCMW
•  algemene coördinatie

koen.metsu@n-va.be

Koen Michiels
44, leraar, aftredend schepen

Eerste schepen

Bevoegdheden:
•  onderwijs
•  sport
•  cultuur
•  markten en foren

koen.michiels@n-va.be

Sofie De Leeuw
44, raadgever onroerend erfgoed 
minister-president Geert Bourgeois

Vierde schepen 

Bevoegdheden:
•  omgeving: ruimtelijke ordening en 

milieu
•  patrimonium
•  erfgoed
•  ecologie en energie
•  Hof ter Linden en Fort 5

sofie.deleeuw@n-va.be

Lawrence Vancraeyenest
32, coördinator voor lokaal beleid bij 
de N-VA, aftredend OCMW-raadslid

Vijfde schepen

Bevoegdheden:
•  financiën
•  rechtszaken
•  ICT
•  smart city
•  internationale solidariteit
•  duurzame ontwikkeling

lawrence.vancraeyenest@n-va.be

Brigitte Vermeulen-Goris
61, aftredend OCMW-voorzitter

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en schepen

Bevoegdheden:
•  lokaal sociaal beleid
•  ouderenbeleid
•  wonen
•  personeelsbeleid
•  voorzitter algemene vergadering en raad van beheer van het  

Woonzorgnetwerk

brigitte.goris@n-va.be

Birre Timmermans
49, HR-verantwoordelijke, aftredend 
schepen

Tweede schepen 

Bevoegdheden:
•  mobiliteit
•  openbare werken en openbaar 

groenbeleid
•  intercommunales
•  intergemeentelijke samenwerking
•  toerisme

birre.timmermans@n-va.be

Ine Bosschaerts
25, aftredend schepen 

Derde schepen

Bevoegdheden:
•  jeugd
•  gezin en kinderopvang
•  wijkwerking
•  vrijwilligers
•  afvalbeleid
•  natuur en dierenwelzijn

ine.bosschaerts@n-va.be

Philippe Muyters
56, Vlaams minister van Economie, 
Werk, Innovatie en Sport

Voorzitter van de gemeenteraad

philippe.muyters@n-va.be

Ellen Stevens
48, parlementair medewerker

Gemeenteraadslid

ellen.stevens@n-va.be

Goedele Vandewalle
65, psycholoog-psychotherapeut

Gemeenteraadslid

goedele.vandewalle@n-va.be

Cynthia Govers
44, onderneemster

Gemeenteraadslid

cynthia.govers@n-va.be

Joost Goris
71, oud-kaderlid Atlas-Copco, 
ere-schepen

Gemeenteraadslid

joost.goris@n-va.be

Julien Delarbre
70, beheerder woonzorgnetwerk

Gemeenteraadslid

julien.delarbre@n-va.be

Rudi Dias
59, vrijwilliger,  
ondervoorzitter N-VA

Gemeenteraadslid

rudi.dias@n-va.be

Guido Wallebroek
74, ondernemer,  
ledenverantwoordelijke N-VA

Gemeenteraadslid

guido.wallebroek@n-va.be

René Janssens
69, vrijwilliger, gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

rene.janssens@n-va.be

Opvolgers
Sabine Van Lint-Peeters
Axel Guldentops 
Els Pauwels-Croegaert
Nathalie Vermassen
Patricia Dierickx
Monique Lierman-Fonteyne
Renate Hufkens
Johan De Cooman

Albert Follens
71, oud-kaderlid Agfa

Gemeenteraadslid

albert.follens@n-va.be

Cedric Guisson
24, technology advisor,  
aftredend voorzitter jeugdraad

Gemeenteraadslid

cedric.guisson@n-va.be

Campagne in beeld N-VA in de provincie
Ook bij de provincieraadsverkiezingen behaalde N-VA  
Edegem een schitterend resultaat.

Enkele cijfers:
•  In Edegem behaalde de N-VA 44,7 procent, wat staat voor  

6 578 kiezers.
•  In het arrondissement Antwerpen behaalde de provincielijst 

van de N-VA 36,43 procent van de stemmen.
•  Onze Edegemse kandidaat, Hugo Van Bueren, behaalde  

4 926 stemmen en werd hiermee eerste opvolger.
• In de ganse provincie behaalde de N-VA 14 van de 36 zetels.

De N-VA zal dus opnieuw mee aan het roer staan van de  
afgeslankte provincie met minder mandaten en bevoegdheden. 
Zo zal het fietsvriendelijke beleid kunnen worden voortgezet.Onze enthousiaste ploeg. Onze jonge kandidaten. Luisteren naar de overwinningsspeech.Met Bollie in de wijken. Zichtbaar aanwezig in het straatbeeld.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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