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N-VA Moerbeke wint ledenwervingsprijs
Jaarlijks wordt door N-VA nationaal, de sterkst groeiende af-
deling van alle 308 Vlaamse gemeenten, financieel beloond. 
Teis Derweduwen, provinciaal bewegingsverantwoordelijke, 
kwam onze afdeling feliciteren. Dat onze afdeling als win-
naar uit de bus kwam, was voor ons toch wel een kleine ver-
rassing. Alhoewel, met bijna een verdubbeling van het aantal 
leden hoopten we toch stiekem een goede kans te maken. 
“Dat we steeds een luisterend oor hebben voor de grote en 
kleine noden van de bevolking en er daadwerkelijk op inspe-
len, wordt dus zeker gewaardeerd. In naam van het bestuur 
dank ik al onze leden voor hun steun en vertrouwen”, besluit 
voorzitter Marc Cossaer.

Op 10 maart om 19 uur verwachten we al onze leden 
(partners ook welkom) in zaal de Kring (parochiecentrum 
Crevestraat) voor onze jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring. Om alle leden te bedanken voor het voorbije jaar dat 
bijzonder succesvol was en om de mogelijkheid te bieden 
aan de nieuwe leden om mekaar nog beter te leren kennen, 
verwelkomen we iedereen met een lekker glaasje bubbels en 
frietjes met Vlaamse stoverij. Om organisatorische redenen 
vragen we om uw aanwezigheid te melden, voor 8 maart, aan 
één van onze bestuursleden of telefonisch via 0486 95 96 36. 
Tot dan!

 Bedankt voor jullie steun!

VRIJDAG

10 maart
19 uur

Algemene leden- 
vergadering

Zaal De Kring

N-VA heeft een           voor Moerbeke
Zoals we vorig jaar op Valentijn velen met een bloemetje verrast hebben, gingen we ook dit jaar op bezoek bij onze leden en het  
gemeentepersoneel om onze waardering te tonen voor al de geleverde inspanningen. Nu waren het geen bloemetjes, maar  
chocolaatjes. In totaal hebben we 800 chocolaatjes  uitgedeeld aan de leden, op de wekelijkse markt en aan het gemeentepersoneel.
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Windmolenpark in  
Moerbeke?
Wase Wind en Fortech willen een windpark 
ontwikkelen ten zuiden van de E34. In totaal 
zou het park uit zes windturbines bestaan. 
Twee daarvan zijn gelegen op Moerbeeks 
grondgebied. 

Deze twee windturbines kunnen de nodige elektriciteit 
leveren voor alle gezinnen in onze gemeente. Dit windpark 
blijkt, na grondige studies, ruimschoots te voldoen aan 
alle strenge eisen die door de Vlaamse regering worden 
gesteld. Wase Wind en Fortech gaven reeds een aantal 
informatieavonden. Zo ook in ons buurthuis in Moerbeke 
waar meer dan 100 geïnteresseerden kwamen opdagen. 
Liesbeth Homans, de N-VA-minister van Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding en ook Philippe Muyters, 
N-VA-minister van Economie en Werkgelegenheid, weten 
als geen ander hoe belangrijk energie is. 

Beide ministers leveren op hun domein een belangrijke  
bijdrage in het behalen van de Vlaamse klimaatdoel-
stellingen. Moerbeke krijgt nu de kans om ook op haar 
grondgebied een grote stap voorwaarts te zetten en dit niet 
alleen op het vlak van hernieuwbare energie maar eveneens 
door een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen 
van de CO2-uitstoot.

Giovanni begon in 1994 
bij de toenmalige Generale 
Bank. Vervolgens ging hij 
aan de slag bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën. 
Hij werkte er in de fiscaliteit, 
later als business analist en 
projectleider. Tot slot werkte 
hij bij de Fiscale Bemidde-
lingsdienst om discussies 
tussen ondernemers/burgers 
en de fiscus op een menselijke 
manier te proberen oplossen. 

Zijn politieke loopbaan startte 
in 2006 en hij werkte bij 
diverse federale kabinetten als 
adviseur fiscaliteit, admi-
nistratieve vereenvoudiging 
(afschaffing fiscale zegels was 
zijn voornaamste realisatie), 
kabinet Binnenlandse Zaken, 
kabinet Minister van Eco-
nomie. Sinds 2015 is hij aan 
de slag als raadgever Sociale 

Zaken en Transversale mate-
ries bij Staatssecretaris Elke 
Sleurs. De beleidsdomeinen 
personen met een handicap, 
armoedebestrijding, evenals 
problematieken inzake holebi 
en transgenders liggen hem 
nauw aan het hart. Hij zetelt 
eveneens als lid in de Com-
missie ter bevordering van 
gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen in adviesraden.

Binnen onze prachtige 
gemeente wil Giovanni zich 
inzetten voor de aspecten 
Financiën en Begroting, de 
link vormen met het federale 
niveau voor het sociaal beleid 
en gelijke kansen. Ook wil 
hij graag bijdragen aan de 
ondersteuning en uitrol van 
culturele of wetenschappelijke 
activiteiten voor en door de 
Moerbekenaar.

Giovanni Ferrari

Bestuurslid in de kijker:

  Geboren op 24 december 1971 in Gent

  Opgegroeid in Sint-Amandsberg

  Interesse voor wetenschappen

  Diploma bedrijfsmanagement en 

fiscaliteit

  Woont sinds 2015 in Moerbeke

  Vrijetijdsbesteding: sterrenkunde, 

motorrijden, fietsen en hengelen
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Begroting 2017: ‘voorziene projecten uitvoeren’
N-VA Moerbeke heeft in de begroting 2017 voldoende punten teruggevonden om ons programma deels 
gerealiseerd te zien. 

Concreet staan de ondersteuning van de Moerbeekse 
middenstand, een beter parkeerbeleid, veiligere en 
comfortabele fietsstallingen, betere nutsvoorzieningen voor 
bezoekers en marktkramers, evenals het verbeteren van de 
bereikbaarheid en de oversteekplaatsen op de planning. Ook 
de (dringende) heraanleg van voetpaden en fietspaden en 
herstellingen aan het wegennet staan hoog op onze agenda.
Naast onze constructieve goedkeuring stellen we wel vast 
dat er een ‘nog op te nemen lening’ van 1 miljoen euro werd 
geboekt. Een zwaar engagement voor onze kleine landelijke 
gemeente. Gelukkig is het nog niet zeker dat deze ook 
effectief zal opgenomen worden. In elk geval gaan we dit 
aspect in de toekomst heel nauwgezet opvolgen. De N-VA 
hoopt dan ook dat de meerderheid dringend werk maakt van 
de voorgenomen intenties.

Bezoek mee het Europees  
Parlement!
Vorig jaar bezochten we al het 
Europees Parlement in Brus-
sel. Dit was een enorm succes 
en daarom organiseren we een 
bezoek naar het Europees Parle-
ment in Straatsburg. Op 3 en 4 
oktober brengt onze afdeling een 
tweedaags bezoek aan Straats-
burg. We bezoeken er o.m. een 
bijzonder wijnhuis en natuurlijk ook het Europees Parlement.  
De deelnameprijs bedraagt 150 euro (vervoer, maaltijden, 
hotelovernachting en bezoeken inbegrepen). Zowel leden als 
niet-leden kunnen zich vanaf heden hiervoor inschrijven via onze 
bestuursleden. Al hun contactgegevens vindt u op onze website 
www.n-va.be/moerbeke.

Comfortabele OCMW- 
assistentiewoningen
De 22 ruime en energiezuinige assistentiewonin-
gen zijn afgewerkt en deels verhuurd. 
De moderne rolstoeltoegankelijke woningen bieden een 
hoog comfort mede doordat de bewoners gebruik kunnen 
maken van de gemeenschappelijke voorzieningen van het 
woon- en zorgcentrum Ter Moere. Vanaf de leeftijd van  
65 jaar kan, wie nog zelfstandig kan wonen (met assistentie), 
komt in aanmerking voor een assistentiewoning. De N-VA 
wenst dan ook alle toekomstige bewoners veel rust en  
ontspanning toe in hun nieuwe woonst.

N-VA Moerbeke na een werkbezoek in 
Zelzate met de twee N-VA-schepenen 
Martin Acke (vierde van links) en Linda 
Vereecke.

 Gemeenteraadslid Arnold Willem omarmt hier letterlijk de twee Dirken, die bekende figuren zijn op onze wekelijkse marktplaats. 
Volgens Arnold is het goed dat er in de begroting budget werd vrijgemaakt voor de organisatie van de wekelijkse markt. De N-VA 
hoopt dat de verbeterde organisatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Na de onverwachte en laattijdige communicatie over het carna-
valsweekend is dit nodig gebleken.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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