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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

ANZEGEM

Iedereen 
welkom!

Voordracht Jean-Marie Dedecker
Donderdag 2 mei om 20 uur  
OC d’Iefte, Deerlijk

Uw kandidaten voor 26 mei

N-VA Anzegem heeft nieuw bestuur

Op 17 februari koos onze N-VA-afdeling een nieuw bestuur. Frederik Cardon volgt Jan Dewijngaert op als  
voorzitter. Kilian Verspeelt wordt ondervoorzitter. 

Het nieuwe bestuur zal de komende jaren de focus leggen op drie doelstellingen:
• het versterken van de N-VA-werking in Anzegem, 
• een goede samenwerking met de buurgemeenten en 
• inhoudelijk constructief meewerken in het gemeentebestuur.

 
We willen aftredend voorzitter Jan Dewijngaert uitdrukkelijk bedanken voor zijn vele jaren inzet als aanvoerder van onze afdeling.  
Gelukkig kunnen we op Jan blijven rekenen als bestuurslid. Op die manier blijft hij een sterke kracht die N-VA Anzegem mee vooruitstuwt.

Op 26 mei mogen we met z’n allen terug  
naar de stembus voor de verkiezing van het 
Vlaams, federaal en Europees parlement.  
N-VA regio Waregem stelt met trots haar  
eigen kandidaten aan u voor. Lees er meer  
over op de volgende pagina’s.

Van links naar rechts: Jurgen Verspeelt, Kilian Verspeelt, Caroline Broucke, Jan Dewijngaert, Ilana Claeys, Frederik Cardon, Koen Tack en Jozef Hellin. 
Ontbreekt op de foto: Gilbert Storme. 

Michiel Vandewalle
Waregem 

3de opvolger voor de Kamer

Sofie Vermeulen
Zwevegem

 10de opvolger Vlaams Parlement

Wim Monteyne 
Zwevegem

Plaats 10 Kamer



Michiel Vandewalle, derde opvolger voor de Kamer
Als jonge ingenieur wil Michiel zich op federaal niveau inzetten voor een leefbaar Vlaanderen dat vooruit 
blijft gaan. Daarvoor rekent hij op uw stem!

Michiel vierde enkele weken geleden zijn 
dertigste verjaardag en groeide op in 
Anzegem op de Heirweg. Hij is verkoop- 
ingenieur en ondernemer. Zijn vrije tijd 
vult hij niet alleen met zijn politieke 
activiteiten, maar ook met een vurig 
engagement binnen JCI, de Jonge Econo-
mische Kamer. Als jonge ingenieur denkt 
Michiel graag mee na over de problemen 
die op ons afkomen. Hij is erg begaan 
met klimaat en energie. Het ecorealisme 
van de N-VA sluit dan ook perfect aan bij 
zijn persoonlijke overtuiging.

Gebeten door politiek
Zijn inzet voor de N-VA bleek al bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van vorig 

jaar. Toen betrad Michiel de Waregemse 
politieke scène als lijsttrekker voor het 
kartel N-VA / Open Vld. Onder zijn aan-
sturen veroverde het kartel zeven zetels 
in de gemeenteraad. Met 1 311 voorkeur-
stemmen behaalde hij bovendien een niet 
onaardige persoonlijke score. Michiel 
is fractievoorzitter voor het kartel in de 
nieuwe gemeenteraad van Waregem en 
zorgt samen met de andere fractieleden 
voor stevig oppositiewerk. 

Als derde opvolger voor de Kamer stelt 
Michiel zich op 26 mei opnieuw kandidaat. 
Hij krijgt daarbij de steun van zijn eigen 
Waregemse afdeling, maar ook van de 
ruimere Waregemse regio met een  

actieve campagne bij N-VA Deerlijk en 
N-VA Anzegem. Met z’n allen vragen we 
uw steun om de stem van onze regio te 
laten horen in Brussel. Denk dus op  
26 mei zeker aan Michiel!

anzegem@n-va.be

Openledenvergadering en nieuwjaarsreceptie bij 
Jong N-VA regio Waregem
Op vrijdag 15 februari was het zover. Jong N-VA regio Waregem organiseerde haar eerste open leden- 
vergadering, met aansluitend een nieuwjaarsreceptie. Jong N-VA regio Waregem is de koepelafdeling van de 
gemeenten Anzegem, Deerlijk, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke. Met het evenement wou de afdeling 
haar (ere)leden op gepaste wijze bedanken.

“Want zonder hun gulle financiële en mentale steun zouden wij 
hier nu niet staan met zo’n fantastisch team”, zei voorzitter Glen 
De Waele. “Ik spreek dan ook in naam van het ganse bestuur als 
ik zeg dat we heel dankbaar zijn voor al hun bijdragen!”

Jong N-VA regio Waregem bestaat ondertussen bijna een jaar. 
Dankzij het enthousiasme van de ploeg is het ledenaantal in 
enkele maanden bijna verdubbeld. “Die groei kunnen we alleen 
maar toejuichen!” reageert Glen. “Ik ben zeer tevreden dat zoveel 
jonge mensen de stap naar onze afdeling zetten. Nog voor onze 
nieuwjaarsreceptie sloten drie nieuwe bestuursleden zich bij ons 
aan: Ilana Claeys uit Anzegem en twee Waregemnaars, Daan 
Ruysschaert en Matthis Christiaens. Zij zijn van harte welkom, 
net als iedereen trouwens!”

Ben je jonger dan 31 en woon je in Anzegem, Deerlijk, Oost-
rozebeke, Waregem of Wielsbeke? Heb je interesse voor Jong 
N-VA? Neem dan zeker contact op via kilian.verspeelt@n-va.be 

Van links naar rechts: Robbe Cognie, Tessa Ninclaus, Matthis Christiaens, 
Ciel Vroman, Kristof Vanhoutte, Glen De Waele, Kilian Verspeelt, Michiel 
Vandewalle, Ilana Claeys, Wout Verheye en Aurélie Declerck. 

Vraag het ons!
Hebt u een vraag of een probleem?  
Gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter 
Koen Tack kan u misschien helpen.
U kunt hem steeds bereiken via  
koen.tack@n-va.be of telefonisch op  
056 77 54 73 of 0479 27 78 77.

Meedoen met N-VA Anzegem?
Bent u gebeten door de politieke microbe en wilt u mee onze lokale 
N-VA-afdeling versterken? Contacteer onze voorzitter Frederik Cardon 
via frederik.cardon@n-va.be of op het nummer 0476 76 15 91.

Volg ons op sociale media! 
www.facebook.com/nvaanzegem
www.facebook.com/jongnvagrootanzegemKoen Tack, gemeenteraadsvoorzitter
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Een opknapbeurt voor de borden  
in het Sint-Arnolduspark
De informatieborden aan het Sint- 
Arnolduspark werden vervangen door 
prachtige nieuwe borden. Het was een van 
de laatste realisaties van onze gewezen 
schepen van Toerisme, Koen Tack. Ook 
twee andere projecten van Koen – het 
uitkijkplatform op de Kleine Kluis en de 
camperzone op het Vital Moreelsplein – 
worden dit jaar nog uitgevoerd. Koen is  
nu voorzitter van de Anzegemse gemeente- 
en OCMW-raad.

www.n-va.be/anzegem 

Sander Loones
Lijsttrekker Kamer

“De N-VA heeft belangrijke hervormingen 
doorgevoerd. Meer dan 200 000 jobs 
erbij, minder belastingen, een veiliger 
Vlaanderen en een kordater migratie- 
beleid. Nu staan andere partijen klaar 
om dat harde werk terug te draaien. 
En dat zullen we voelen, zeker in 
West-Vlaanderen. Met uw hulp houden 
wij ze tegen.

Wie voor de N-VA stemt, weet waarvoor 
hij kiest. De belastingen die de hard- 
werkende Vlamingen betalen, moeten 

nog omlaag. De transitmigratie vraagt 
om een strengere aanpak. En onze 
uitstekende West-Vlaamse scholen  
verdienen alle steun.

Het is alle hens aan dek! Ik was maar 
kort minister van Defensie, maar dit 
onthoud ik: wanneer het lastig wordt, 
moeten we samen, schouder aan schouder,  
vechten voor wat belangrijk is. Wij  
vragen u om mee te strijden. Wilt u mee 
beschermen wat belangrijk is? Stem dan 
N-VA!”

Op 26 mei staat de N-VA voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma.  
Ons doel? De Vlaming het beleid geven dat hij verdient. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.  
In West-Vlaanderen kunt u daarvoor rekenen op twee ervaren en ambitieuze lijsttrekkers: Sander Loones  
en Bert Maertens.

Uw lijsttrekkers op 26 mei

Bert Maertens
Lijsttrekker Vlaams Parlement

“Nooit eerder is de keuze zo duidelijk 
geweest. Stemt u voor vooruitgang, of 
voor achteruitgang? 

De N-VA is de enige garantie dat alles 
wat we de laatste jaren met hard werken 
hebben opgebouwd, niet terug wordt 
afgebroken. Dat de belastingen voor 
onze kmo’s blijven dalen. Dat veiligheid 
een prioriteit blijft en dat transitmigratie 
een kordate aanpak krijgt. Dat de kwa-
liteit van ons onderwijs niet te grabbel 
wordt gegooid en dat ons leefmilieu en 

onze gemeenschap kunnen rekenen op 
bescherming. 

De N-VA trekt naar de kiezer met heel 
wat ervaren kandidaten, maar ook met 
nieuwe gezichten. Zo sluiten we aan 
op de traditie van Geert Bourgeois, die 
jong talent alle kansen gaf om zich te 
bewijzen. 

Alleen met een stem voor de N-VA zal 
Vlaanderen blijven vooruitgaan.  
Uw keuze op 26 mei is dus cruciaal!”
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


