
Agenda

3 januari
Installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad 
Raadszaal van het gemeentehuis

25 januari
Nieuwjaarsreceptie 
Meer info over locatie en gastspreker vindt u weldra op  
www.n-va.be/rumst
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RUMST REETTERHAGEN

Veilig thuis in een welvarend Rumst

N-VA Rumst wenst u fijne 
feesten en een prachtig 2019!

3 622 keer bedankt

Op 14 oktober was het aan u. Aan u om uw stem te laten horen 
en te beslissen wie onze gemeente de volgende zes jaar mee zou 
besturen. N-VA Rumst heeft zich de afgelopen zes jaar in de 
meerderheid gedreven ingezet voor een gemeente voor iedereen. 
We hebben de gemeentebelastingen verlaagd en verschillende 
zaken aangepakt om ook in onze mooie gemeente de brood- 
nodige verandering in te zetten.

Beleid verderzetten en uitbouwen
Dat werd blijkbaar gesmaakt onder de Rumstenaars. We beves-
tigden en verbeterden zelfs ons resultaat van 2012. Dankzij uw 
steun zijn we de grootste partij van Rumst en kunnen we ons 
beleid verderzetten en uitbouwen. 

Door dit resultaat konden we een sterke, evenwichtige ploeg
samenstellen onder leiding van een N-VA-burgemeester voor zes 

jaar. Dat geeft ons een unieke kans om op de ingeslagen weg  
verder te gaan en een aantal op stapel staande projecten en  
dossiers verder op te volgen en vorm te geven.

Blik op de toekomst
Jurgen Callaerts: “We zullen uw vertrouwen niet schaden.  
Integendeel: we zullen verder bouwen aan een gemeente die  
een beleid voert met aandacht voor alle Rumstenaars.” Met  
een burgemeester die voor zes jaar mag aanblijven krijgt Rumst 
een standvastige ploeg. “Rumst heeft nu vooral nood aan 
beslissingen in een aantal dossiers, zoals de sanering van de 
kleiputten, de heraanleg van Rumst-centrum en de dorpskern-
vernieuwing in Terhagen met onder meer een nieuw museum 
en gemeenschapscentrum. Als burgemeester wil ik me voor 
honderd procent inzetten voor elke inwoner van onze gemeente”, 
aldus Jurgen Callaerts.

Word lid van
Ook in Rumst hadden we op onze lijst een heel aantal 
jongeren en zien we een verjonging van de verkozenen in de 
gemeenteraad. Met een van de jongste burgemeesters van 
het land zetten wij verder in op een dynamische partij met 
plaats voor frisse jonge krachten. Lijkt je dit ook iets?  
Aarzel dan niet en word lid van Jong N-VA via Nick Mertens 
(nick.mertens@n-va.be).
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Verkiezingsweetjes

Wist u dat …
• N-VA Rumst heeft standgehouden met zelfs een verbetering van het resultaat van de vorige verkiezingen? We groeiden met maar 

liefst drie zetels naar negen zetels in totaal. 

• Jurgen Callaerts een van de jongste burgemeesters van het land wordt?

• Rumst na twaalf jaar opnieuw een burgemeester heeft die een mandaat van zes jaar heeft gekregen?

• N-VA Rumst niet alleen de burgemeester, maar ook twee schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter in haar rangen heeft?

• Onze lijst zeer divers werd samengesteld, met respect voor alle deelgemeenten maar ook voor alle leeftijden? Het verschil tussen 
onze jongste kandidaat (Ben Sas) en onze oudste kandidaat (Yvonna Hellemans) bedroeg maar liefst 62 jaar!

Campagne 
in beeld
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Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Jurgen Callaerts
Burgemeester voor zes jaar, bevoegd voor 
algemene coördinatie, veiligheid, personeels- 
zaken, burgerzaken, communicatie, ICT, jeugd 
en het Autonoom GemeenteBedrijf Rumst

Benjamin De Roeck
Voorzitter gemeenteraad

Benjamin De Roeck (Bench) woont in 
Reet (Matexiwijk), is gehuwd, vader 
van een tweeling, en meer dan twin-
tig jaar advocaat aan de Antwerpse 
balie. Sinds vorig jaar is hij afdelings-
voorzitter van onze partij.

Axelle De Smet
Gemeenteraadslid

Axelle woont in Reet en studeert 
momenteel economie in Leuven. Ze 
was jarenlang leidster bij KLJ Reet. 
Momenteel is ze er nog actief als 
medeorganisatrice van de Reetse 
Dorpsfeesten. Axelle gaat dan ook 
voluit voor voldoende, veilige fuif- 
accommodatie.

Katusha Vervloesem
Gemeenteraadslid

Katusha woont in Terhagen en is 
advocate. Met haar 30 lentes zal ze 
ongetwijfeld voor een frisse wind in de 
Rumstse gemeenteraad zorgen. Haar 
professionele achtergrond maakt dat ze 
een bijzondere interesse heeft voor het 
sociale en economische beleid binnen 
onze gemeente.

Bram van Keer
Gemeenteraadslid

Als oud-leider van Scouts 29ste Rumst kent 
Bram Rumst van binnen en van buiten. Bram  
is actief in tal van Rumstse verenigingen,  
waaronder de Rumstse Volksfeesten. Zijn 
interesses kan je situeren in ruimtelijke orde-
ning, mobiliteit en veiligheid. Daarnaast is een 
efficiënte overheid met gezonde financiën en 
tevreden inwoners een topprioriteit voor hem.

Marc Van Den Bogaert
Gemeenteraadslid

Marc woont al heel zijn leven in Rumst. 
Sinds zijn pensioen als rivierloods fietst 
hij wekelijks zijn kilometers met De Linde. 
Een vraag of suggestie over het gemeente- 
beleid? In Rumst-centrum is Marc de 
persoon die u moet aanspreken!

Kenneth Heylen
Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Kenneth woont in Reet en is al jarenlang 
actief als leider bij KLJ Reet. Gemeente-
politiek heeft hem altijd al geïnteresseerd. 
Met de N-VA engageert hij zich om de 
stem van jongeren en verenigingen in het  
gemeentebeleid te versterken.

Geert Antonio
Eerste schepen, bevoegd voor 
Openbare Werken, Mobiliteit en 
Dierenwelzijn

Els Devlies
Voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst.  
Schepen van Toerisme, Woonbeleid, Senioren, 
Sociaal Beleid en Lokale Economie



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


