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KAREL BAUWENS, GERAARDSBERGSESTRAAT 13D, 9570 LIERDE

LIERDE

Karel Bauwens lijsttrekker in 2018
Karel Bauwens trekt de lijst van N-VA Lierde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  
Het afdelingsbestuur schaart zich als één man achter de kandidatuur van zijn secretaris.

Geboren in 1971, was Karel als jonge kerel vroeg betrokken 
bij het Vlaams gedachtengoed via de Volksunie. Lieven 
Bauwens, zijn vader, zetelde voor de VU in de gemeenteraad 
te Brakel. Karel ging op pad met de plakploegen en reed 
mee met de autocaravans om de bevolking op de hoogte te 
brengen van de aanwezigheid van de Volksunie in de jaren 
1970 en 1980.

Binnen het bestuur van N-VA Lierde behartigt hij het 
secretariaatswerk, draagt hij zorg voor het ledenbestand en 
beheert hij de sociale media voor de afdeling.

Manusje van alles
Samen met Isabelle en zonen Nando, Jaime en Fausto woont 
Karel in Deftinge. Na een opleiding aan de hotelschool 
en verdere studies te Anderlecht baatte hij samen met zijn 
echtgenote gedurende tien jaar restaurant Villa Doornbos 
uit in Brakel. Nadien werkte hij voor Thalys en Eurostar, 
was hij technisch directeur in de hotelschool van Koksijde 

en werkte hij voor minister Philippe Muyters.
Zijn interesse in literatuur, muziek – Karel is spelend lid in 
fanfare Vrije Kunstkring te Brakel – jeugdwerking, natuur 
en korte uitstapjes zorgen ervoor dat hij nieuwsgierig is en 
van allerlei zaken op de hoogte probeert te zijn.

Met uw stem willen Karel en N-VA Lierde verder bouwen 
aan onze mooie gemeente waar het goed is om te wonen, te 
genieten, te werken en te verpozen.

N-VA BRAKEL EN N-VA LIERDE NODIGEN UIT

Nieuwjaarsfestijn

Volw. € 15 | kind tot 12j € 8 tot 3j gratis
aperitief aangeboden bij deelname eetfestijn
kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden

minister BEN WEYTS
zaterdag 27 januari 2018

iedereen welkom vanaf 17u30
vanaf 19u ribbetjes à volonté | slaatje | aardappelnootjes

zaal Sint Augustinus - Driehoekstraat 42a Brakel

 Het bestuur steunt lijsttrekker Karel Bauwens.  
Vlnr Guido Liberati, Geert Naessens, Wim Janssens en Karel Bauwens.
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N-VA Lierde wenst u 
een fijn 2018!

Station Lierde verdwijnt p. 2 N-VA zet in op mantelzorg p. 3
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Stationsgebouw Lierde verdwijnt!
U heeft het ongetwijfeld al gemerkt: er zijn werken aan de gang 
aan de perrons van het station te Lierde. Een kleine zoektocht op 
de website van de gemeente (www.lierde.be) leert ons dat beide 
perrons door de NMBS en Infrabel worden gerenoveerd teneinde 
de veiligheid en het reizigerscomfort te verhogen. Burgemeester 
en schepen tonen zich tevreden.

Er is echter meer. In de pers verschenen er recent namelijk 
berichten dat het stationsgebouw zal verdwijnen. Nochtans is 
hierover niets terug te vinden op de gemeentelijke website. Is ons 
gemeentebestuur niet op de hoogte? Lijkt ons weinig waarschijn-
lijk. Een eenvoudige navraag bij de woordvoerder van de NMBS 
bevestigt immers dit verhaal. 

Beter zorg dragen voor patrimonium
Het stationsgebouw verdwijnt, onder andere omwille van de 
vervallen staat van het gebouw. Jammer dat men het patrimo-

nium eerst laat verkrotten om dan te melden dat men het moet 
afbreken omdat het verkrot is… zo heeft men altijd gelijk. Het 
had anders gekund en we betreuren dat het zo kenmerkende 
gebouw voor de stationsomgeving verdwijnt. 

Finaal komt het de veiligheid en het comfort van de reizigers 
ten goede en daar kunnen wij zeker mee leven. Er komen enkele 
parkeerplaatsen bij, men zal voorzien in zitbanken en nieuwe 
schuilhuisjes en de toegang toe de stationsomgeving wordt veili-
ger gemaakt. 

Wat N-VA Lierde zich echter afvraagt: waarom communiceert 
het gemeentebestuur enkel over de positieve aspecten zoals de 
renovatie van de perrons en niet over de afbraak van het stati-
onsgebouw? 

  ‘N-VA Lierde stelt zich vragen bij de 
afbraak van het stationsgebouw.’

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Lierde stelt zich vragen 
bij de afbraak van het stations-
gebouw. Patrimonium laten 
verkrotten om ze dan af te 
breken vinden wij betreurens-
waardig. En waarom zwijgt de 
meerderheid hierover?

N-VA Lierde wenst  
u een prettige Kerst!
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Mantelzorgpremie in Lierde
N-VA Lierde is van mening dat ondersteuning van de 
thuiszorg, en dus ook van de mantelzorgers, zowel fi-
nancieel als logistiek, van primordiaal belang is. Wij 
willen daar in de toekomst dan ook op inzetten.

Een mantelzorger is een partner, familielid, buur of kennis die 
op regelmatige en vrijwillige basis zorg verleent aan een langdu-
rig zorgbehoevende persoon. Mantelzorgers nemen in Vlaande-
ren 80 procent van de thuiszorg voor hun rekening. Mantelzorg 
past in de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg. Ondersteuning 
van deze mantelzorgers is voor velen dan ook zeer welkom. 

De gemeentelijke mantelzorgpremie is een maandelijks of 
jaarlijks bedrag dat de lokale besturen aan de gekende mantel-
zorgers in de eigen gemeente toekennen. Volgens onderzoek van 
Peter Persyn, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA keert 
72 procent van de Vlaamse gemeenten een mantelzorgpremie 
uit. De bedragen variëren echter sterk. Gemiddeld keert een 

Vlaamse gemeente 20,48 euro per maand uit, of 245,76 euro per 
jaar. Lierde scoort onder dat gemiddelde: ons gemeentebestuur 
voorziet 150 euro per jaar, of 12,50 euro per maand.

De N-VA wou de begroting op orde krijgen. Wat zijn de vooruit-
zichten op dat vlak? Onze fiscaliteit is – zeer – complex. Kan de 
vlaktaks een vereenvoudiging bieden? De overheid moet besparen. 
Kunnen de provincies blijven bestaan? Is er een nieuwe fusieronde 
van gemeenten op komst? In de strijd tegen de files wil men het 
aantal bedrijfswagens verminderen. Slaat het programma cash-for-

car aan? Wat met het zgn. mobiliteitsbudget? De regering wil jobs, 
jobs, jobs. Wordt de burger beter van de flexi-jobs en hoe kan men 
als vrijwilliger 500 EUR per maanbelastingvrij bijverdienen?
Hoe hebt u de overstap van de journalistiek naar de politiek ver-
teerd? Vragenronde van het aanwezige publiek.

Gespreksavonden  met politieke zwaargewichten in Lierde waarbij de burger rechtstreeks in debat kan gaan met dé beleidsmensen.
Op 19 december 

2017 om 20u

UITNODIGING

“Van de Wetstraat 
naar de dorpsstraat”

Café De Kartuizer 
Kartuizerstraat 1, 9572 Lierde
Inkom: gratis
Moderator: Werner Niemegeers, advocaat

met minister van Financiën Johan Van Overtveldt



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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