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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Uw vertegenwoordigers 
in het gemeentebestuur
(p. 2 en 3) 

Elke Wouters
Plaats 7 Vlaams Parlement

Philip Roosen
Plaats 13 Kamer

Elke Wouters en Philip Roosen:  
uw kandidaten op 26 mei

Ik ben al lange tijd actief als  
lokale mandataris en de vorige  
bestuursperiode was ik ook  
provincieraadslid. Die ervaring  
wil ik meenemen naar het Vlaams 
Parlement om de belangen van  
Grimbergen en de Vlaamse Rand 
daar te verdedigen.

De N-VA trekt met een diverse mix van sterke kandidaten naar de verkiezingen van 26 mei, in de hoop opnieuw veel 
Vlaams-Brabanders te overtuigen. N-VA Grimbergen is sterk vertegenwoordigd op de lijsten van Ben Weyts en Theo Francken. 
Vlaams Parlementslid Elke Wouters vindt u op de zevende plaats voor het Vlaams Parlement. Grimbergs eerste schepen Philip 
Roosen staat op de dertiende plaats voor de Kamer.

Een confederaal model is 
noodzakelijk voor de leefbaarheid  
van de Vlaamse Rand rond  
Brussel. Om dat te bereiken, wil 
ik mijn ervaring als professor en 
politicus inzetten in de Kamer.

9 mei om 20 uur
Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 1
1853 Strombeek-Bever

Iedereen welkom!
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Theo Toert in Grimbergen



grimbergen@n-va.be

De Grimbergse N-VA-afdeling koos recent een nieuw bestuur. Na zes jaar als voorzitter gaf Philip Roosen de 
fakkel door aan Brigitte De Decker. Brigitte was de afgelopen jaren organisatieverantwoordelijke en neemt 
nu het roer in handen voor de komende drie jaar. Als manager in een groot bedrijf beschikt ze over de nodige 
vaardigheden om de afdeling te leiden. 

“Nu de N-VA meebestuurt in Grimbergen, moeten onze schepenen en mandatarissen maximaal ondersteund worden door een sterke 
afdeling en lokale werking. Dat vind ik belangrijk en dat is ook mijn ambitie als nieuwe voorzitter”, zegt Brigitte. “Met de ganse ploeg 
wil ik erop toezien dat ons beleidsprogramma wordt uitgevoerd en dat we naar de inwoners luisteren. We willen de Grimbergenaren 
laten wonen in een veilige, gezonde, propere en welvarende Vlaamse gemeente. Dat doel moet in elk beleidsdomein en bij elke beslis-
sing centraal staan.” 

Samen met Koen Roelens als ondervoorzitter en 
Hilbert Van Muylem als secretaris, zal Brigitte de 
afdeling verder uitbouwen. Naast Brigitte, Koen 
en Hilbert maken ook Monique Moyson, Lucienne 
Martens, Tiny Dedeurwaerder, Werner d’Joos, Gert 
Leenders, Emiel Haverhals en de vijf mandatarissen 
deel uit van het bestuur.

V.l.n.r.: Rudi Van Hove, Emiel Haverhals, Anne Laure Mouligneaux, Tiny Dedeurwaerder, Elke Wouters, Koen Roelens, Philip Roosen,  
Hilbert Van Muylem, Brigitte De Decker, Jean-Paul Windelen, Monique Moyson, Lucienne Martens, Werner d’Joos en Gert Leenders.

Brigitte De Decker
Voorzitter

Koen Roelens
Ondervoorzitter 

N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur

Wist u dat …
 alle beleidsvergaderingen van het gemeentebestuur van Grimbergen vanaf nu digitaal verlopen?

 de gemeente binnenkort een eigen Facebookpagina zal hebben?

 de brug van Humbeek in mei hoogstwaarschijnlijk weer open zal gaan?

 Grimbergen nu ook een schepen van Dierenwelzijn heeft?

 het nieuwe schepencollege hard werkt aan een nieuw beleidsplan ‘Grimbergen 2025’?

Hilbert Van Muylem
Secretaris
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Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Sinds januari bestuurt de N-VA mee uw gemeente. Onze partij levert vijf mandatarissen, onder wie twee 
schepenen: Philip Roosen en Anne Laure Mouligneaux. Elke Wouters en Rudi Van Hove vertegenwoordigen u 
in de gemeenteraad. Jean-Paul Windelen is lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hebt u vragen 
voor Philip, Anne Laure, Elke, Rudi of Jean-Paul? Contacteer hen dan via de e-mailadressen hieronder.

Rudi Van Hove
Fractievoorzitter gemeenteraad

rudi.vanhove@n-va.be

Elke Wouters
Gemeenteraadslid
elke.wouters@n-va.be

Jean-Paul Windelen
Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
jean-paul.windelen@n-va.be

Anne Laure Mouligneaux
Schepen bevoegd voor welzijn,  
communicatie en digitalisering

Voorzitter van het bijzonder comité  
voor de sociale dienst

annelaure.mouligneaux@n-va.be 

Philip Roosen
Eerste schepen, bevoegd voor mobiliteit, 
cultuur en dierenwelzijn
philip.roosen@n-va.be
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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. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

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

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


