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Gust Van den Bruel trekt N-VA-lijst
Gust Van den Bruel trekt de N-VA-lijst in Hulshout en krijgt daarbij de volle steun van staatssecretaris voor
Gelijke Kansen en Personen met een Beperking Zuhal Demir. Zij stelde op 3 juli de lijst voor en had daarvoor
een goede reden: “Ik kijk uit naar mijn ontmoeting met lijsttrekker Gust. Gust is blind, maar dat staat zijn
politiek engagement op geen enkele manier in de weg!”
Huidig fractieleider in de gemeenteraad
Gust Van den Bruel heeft als lijsttrekker
grote ambities voor N-VA Hulshout: “We
willen zelf aan het roer staan in onze
gemeente.”

welvarend Hulshout. Met die slogan trekt
de N-VA naar de kiezer”, zegt Gust. “Voor
Hulshout zetten wij in op communicatie, verbondenheid en de eigen Vlaamse
identiteit.”

Succesverhaal

Visie voor Hulshout

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen
behaalde de N-VA meer dan 35 procent
van de stemmen. “Toch werden we naar
de oppositiebanken verwezen, maar dat
weerhield ons er niet van om constructief
oppositie te voeren”, aldus Gust.
“Onze lijst is een mooie mix van betrokken
Hulshoutenaren, jong en oud, die allemaal
hetzelfde willen: een veilige thuis in een

Zuhal Demir klonk alvast tevreden: “Ik
ben blij met deze lijst sterke kandidaten,
aangevoerd door Gust Van den Bruel. Gust
ademt gewoon Hulshout. Hij is de ideale
kandidaat-burgemeester voor alle Hulshoutenaren. Laat ik het zo stellen: voor
iemand met een visuele beperking heeft
Gust een wel heel duidelijke visie voor
Hulshout!”

Lijsttrekker Gust Van den Bruel
met Zuhal Demir

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Maak kennis met Gust Van den Bruel
Gust (62) is afkomstig van Hulshout, maar volgde zijn vrouw Fabke Verlinden naar Westmeerbeek. Ze hebben twee dochters,
Jasmien en Sebastien, en een kleindochter Lou.
In zijn jeugd was Gust actief in de Chiro en in jeugdclub Alfa. Hij was medeoprichter
van de Wereldwinkel en de dorpsquiz. Ook achter toneelkring De Hulst, waarvan
hij nu erevoorzitter is, was hij jarenlang de drijvende kracht. Beroepsmatig was Gust
technisch regent in de ‘vakschool’, maar door aanslepende problemen met de ogen
diende hij als leerkracht vroegtijdig te stoppen.
Zijn politieke overtuiging bracht hem op jonge leeftijd bij de Volksunie. Sinds 2007 is
hij gemeenteraadslid. Omdat Gust blind is, wordt hij bijgestaan door een vertrouwenspersoon. “Eerst door mijn vriend en mentor Mark Meurrens”, vertelt Gust. “Na Marks
overlijden namen Walter Van de Moer en Jef Van Hoof zijn taak over. Walter en Jef zijn
zeer sociaal geëngageerd en gedreven. Zij zijn nu mijn begeleider, klankbord, waarnemer
en een aanspreekpunt voor elke Hulshoutenaar.”

Veilig thuis in een welvarend Hulshout

Gust Van den Bruel met
vertrouwenspersonen Jef en Walter
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Veilig thuis in een welvarend Hulshout
Veilig
• Tijdens evenementen en wegenwerken moet de veiligheid
gegarandeerd blijven met behulp van een draaiboek voor
de gemeente, de organisatoren en de hulpdiensten.
• Hulpdiensten die snel reageren en vlot bereikbaar zijn,
redden mensenlevens.
• De lokale politie zet even sterk in op preventie als op
bestraffing van criminaliteit en overlast.
• Investeren in goede fietspaden en wegen is investeren in de
veiligheid van onze kinderen.

Verantwoord
• Een toegankelijk gemeentehuis geeft heldere info en digitaliseert
de dienstverlening waar mogelijk.
• Een eigentijds bestuur heeft oog en oor voor reële problemen,
maar geeft ook duidelijke en realistische antwoorden op kritische
vragen.
• Een sterk mobiliteitsbeleid legt de focus op bereikbaarheid en een
goed parkeerbeleid.
• Een leefbare gemeente is een schone gemeente, met voldoende
groen én ruimte voor lokale handelaars.

Vlaams
• Integratie is de sleutel tot burgerschap, met kennis van het Nederlands
als eerste vereiste.
• Een warme gemeente verenigt jong en oud: in sport- en andere
verenigingen, in wijken en in deelgemeenten.
• Erfgoed slaat de brug van een gedeeld verleden naar een gezamenlijke
toekomst.
• Wie fier is op Hulshout, is fier om Vlaming te zijn!
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Een sterke ploeg voor Hulshout
1. VAN DEN BRUEL Gust

12. KUNNEN Laura

2. VAN OPSTAL Dorien

13. VETS Bart

3. WINKELMANS Kurt

14. DECKERS Myriam

4. PELGRIMS Stefaan

15. MATTHEUS Danny

5. CEULEMANS Bart

16. DE CEUSTER Britt

6. BRUYNSEELS Hilde

17. MOESKOPS Tiny

7. VAN DEN VONDER Luc

18. DE SCHUTTER Bea

8. ALBERT Kurt

19. DEHERTOG Katrien

9. VAN DEN BROECK Jan

20. MATTHEUS Stef

10. HOREMANS Anne

21. VAN DEN BRUEL Jan

11. VAN LOMMEL Sofie
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VAN DEN BRUEL Gust

PELGRIMS Stefaan

Westmeerbeek
62 jaar
Gepensioneerd leerkracht
middelbaar onderwijs

Houtvenne
31 jaar
Leerkracht lichamelijke
opvoeding

VAN OPSTAL Dorien

CEULEMANS Bart

Hulshout-Eindeken
33 jaar
Dossierbeheerder in een
boekhoudkantoor

Westmeerbeek
46 jaar
Econoom,
preventieadviseur in een
middelbare school

WINKELMANS Kurt
3
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Hulshout
45 jaar
Zelfstandig extern
boekhouder-fiscalist
BIBF

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/hulshout
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Veilig thuis in een welvarende
provincie Antwerpen
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Mireille Colson
Herselt

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Els Baeten
Turnhout

2. Koen Dillen
Mol

4. Herman Minnen
Dessel

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.
1 Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen
en bedrijven.

2 We leggen fietsostrades aan en zorgen voor
een betere bovenlokale mobiliteit.

3 We blijven investeren in het onderhoud van recreatieen groendomeinen.

4 De N-VA wil de open ruimte bewaren
voor de volgende generaties.

“

Zolang de provincies bestaan,
gaan we voor een efficiënt en
slagkrachtig bestuur.
Mireille Colson
Lijsttrekker

5. Nathalie Cuylaerts
Rijkevorsel
6. Bart Smans
Beerse
7. Kris Goossens
Kasterlee
8. Marleen Peeters
Lille
9. Rudi Honinx
Geel

