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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Frank Vannetelbosch
Grote Baan 198
3150 Haacht

Haacht
De verandering begint in Haacht

Spaghetti-dag
N-VA Haacht

Ik was nog maar 17 jaar toen ik resoluut voor de N-VA en
de politiek koos. Sommigen zullen misschien denken dat
dit te vroeg is. Voor mij was toen echter al duidelijk dat de
N-VA de partij van mijn overtuiging was: beginselvast,
open en democratisch Vlaams-nationaal.

Frank
Vannetelbosch,
lijsttrekker

De N-VA is de gemeenschapspartij van vrijheid en
verantwoordelijkheid. De afgelopen 10 jaar heb ik in de nationale partijraad en het
arrondissementeel bestuur geijverd voor mijn gedachtengoed.

29

september
2012

Zo ook in de OCMW-raad van Haacht. In 2010 stond ik voor de N-VA op de Kamerlijst en
behaalde 2 440 voorkeurstemmen.
Zaterdag 29 september
Open vanaf 17 uur,
om 21 uur sluit de keuken.
Zaal Concordia
Woeringstraat 21
3150 Tildonk (Haacht)

Grote spaghetti: € 10
Kleine spaghetti: € 7
Vegetarische spaghetti wordt voorzien
Liefst vooraf inschrijven bij
nele.dewin@n-va.be

Vandaag ben ik trots een sterke lokale N-VA-lijst in Haacht te mogen trekken. De leden van
N-VA Haacht hebben bewust gekozen om meer vrouwen dan mannen op de lijst te zetten!
Met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar weerspiegelt onze lijst perfect de Haachtse
samenleving.
Dat kan je ook zien aan onze top 5, waar alle deelgemeenten aan bod komen: Wespelaar,
Tildonk, Haacht, Wakkerzeel en Sint-Adriaan. In onze top 5 wisselen jeugd en ervaring elkaar
perfect af.
Toen we nog een kleine partij waren, wisten onze mandatarissen de ideeën van de N-VA toch
naar voren te brengen. Nu is het mijn ambitie om de N-VA in Haacht op de kaart te zetten als
grote partij en op deze manier ons programma uit te voeren.
Met uw vertrouwen doorbreken we op 14 oktober het status-quo in onze gemeente. Tijd voor
verandering!

Je kan het bedrag reeds overschrijven op
onze rekening: 850-8183148-32
(Gelieve in de mededeling te vermelden met
hoeveel u komt)
Contactpersoon:
Nele De Win
E-post: Nele.Dewin@n-va.be

De sterke ploeg
van N-VA Haacht.

www.n-va.be/haacht
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Vijf inhoudelijke krachtlijnen
voor verandering
De vorige 6 jaar: een absoluut non-beleid
Het gemeentebestuur blonk de afgelopen legislatuur uit in het voeren van een absoluut nonbeleid. Belangrijke beslissingen werden ofwel uitgesteld ofwel niet uitgevoerd. Denk maar
aan de multifunctionele box aan de sporthal Den Dijk, de ontsluiting van de industriezones
Hambos-Kruineike, de fileproblematiek aan het station van Haacht, …
Deze coalitie was een coalitie van lopende zaken. Wanneer de meerderheid dan toch
beslissingen nam, nam ze de verkeerde. Een mooi voorbeeld hiervan is de bouw van een
peperduur gemeentepaleis om het imago op te krikken, in plaats van een gemeentehuis voor
de burger.
De kost voor het bouwen van dit gemeentepaleis werd onderschat waardoor men de
speeltuin van Haacht-Station en het GemeenschapsCentrum (GC) Studio 2000 moet
verkopen. Wat de bevolking vraagt krijgt ze niet. Wat werkt en waarvan men tevreden is,
wordt verkocht. Het gemeentebestuur schoot tekort in het luisteren naar de bevolking.

De volgende 6 jaar: Haacht gemeente met toekomst?
Voor ons staat de leefbaarheid van Haacht centraal, gebouwd op het gemeenschapsleven.
Deze leefbaarheid is enkel mogelijk met de inspraak van de gemeenschap en haar
inwoners. Dit is waar het de afgelopen zes jaar aan ontbrak in Haacht. De N-VA doet een
aanbod aan alle Haachtenaars.

Gezond woonmilieu en leefbare mobiliteit
Met Bert Francois (oprichter en bezieler van het actiecomité Stop De Oven en voorzitter van
het actiecomité Kampenhout-Sas Ademt) als lijstduwer legt de N-VA in Haacht de klemtoon
op een gezond woonmilieu en een leefbare mobiliteit. De N-VA was de eerste partij die zich
verzette tegen de komst van de afvaloven en zal deze strijd in de toekomst verderzetten.

Vanaf volgende week krijgt u ons uitgebreid programma in de bus. Elke week komen er
andere thema's aan bod. Onderaan kan u reeds onze vijf krachtlijnen vinden waarrond ons
programma is opgebouwd.
Op 14 oktober is het aan u om te kiezen welk beleid er de volgende 6 jaar gevoerd zal
worden. De N-VA gaat alleszins voor een bruisend Haacht, een Vlaamse gemeente met
toekomst!

De N-VA trekt in Haacht met 5 krachtlijnen naar de kiezer.
• Herwaardering van Haacht als aantrekkelijk handelscentrum.
• Mobiliteit en bedrijvenzones doordacht aanpakken.
• Veilige en hoogwaardige fietspaden.
• Betaalbaar en leefbaar wonen, met behoud van milieu
• Feestelijkheden en cultuur opnieuw aan zet

www.n-va.be/haacht

Een sterke ploeg voor Haacht
N-VA
1

VANNETELBOSCH Frank

13

VERGUCHT Mireille

2

DE WIN Nele

14

LAURENS Peter

3

VERBELEN Marc

15

VAN EYCKEN Myriam

4

HEYLIGEN Alex

16

HAESAERTS Cindy

5

VAN DE MAELE Nele

17

REVYN Daniel

6

VAN LOO Gust

18

FRANCKX Anne

7

ANDRIES Nathalie

19

VANDEN EYNDE Françine

8

VAN STEENWEGHEN Marina

20

DE BROECK Victor

9

MOSSELMANS Ben

21

HENRIOULLE Peggy

10

HAESAERTS Wendy

22

SCHOETERS Dirk

11

TUYAERTS Katrien

23

FRANCOIS Bert

12

YSEBAERT Paul

NELE DE WIN
2de plaats

MARC VERBELEN
3de plaats

ALEX HEYLIGEN
4de plaats

60 jaar
Tildonk/Haacht
gepensioneerd
Gemotiveerd sociaal geëngageerde
oma, sportief, neemt de
verantwoordelijkheid-geef mij uw
vertrouwen

27 jaar
voorzitter N-VA Haacht
boekhouder-procesanalist
opgegroeid in de
Wespelaarsesteenweg,
coach zelfverdediging
securityvrijwilliger
oud-leiding Chiro

55 jaar
Haacht (Wakkerzeel)
I&O systeemoperator,
muzikant en bestuurslid
bij de RVW Big band,
interesse voor cultuur,
veiligheid en mobiliteit

NELE VAN DE MAELE
5de plaats

MIREILLE VERGUCHT
13 plaats

29 jaar
student in de Rechten
(Masteropleiding) en
voorzitter Jong N-VA
Haacht
opgegroeid te
Haacht - St. Adriaan

61 jaar
Haacht (Sint-Adriaan)
Dermatologe
3 kinderen,
2 kleinkinderen,
woordvoerder “Vlaams
Platform tegen Drugs”,
VlaM 2012,
lijsttrekker
2de kolom
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Kiezen voor verandering.
Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

Provincieraad
District DIEST
1

KASPERS Hilde - Diest

2

DUNON Diederik - Aarschot

3

JANSSENS Martine - Tremelo

4

STERCKX Karel - Boortmeerbeek

5

DEVILLÉ Nele - Rotselaar

6

VERBOVEN Hans - Scherpenheuvel-Zichem

7

BUSSELS Helga - Holsbeek

8

VANSEVENANT Dominick - Keerbergen

9

DIERCKX Martine - Begijnendijk

In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.
3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.

10

STRUYS Danny - Kortenaken

11

EERLINGEN Tine - Leuven

12

PIETERS Danny - Leuven

5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.
6. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de lokale toeristische
ondernemers moeten De Groene Gordel, het Hageland en onze
kunststad Leuven verder worden gepromoot.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Hilde Kaspers
Lijsttrekker
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