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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Stef Dewil
Bergeveld 16
3381 Kapellen

Glabbeek
Gemeenteraadsverkiezingen, waarom?
Een stevige lokale verankering is noodzakelijk om de eerste partij van Vlaanderen
verder uit te bouwen. Als kandidaten op 14 oktober willen wij het nationale N-VAverhaal vertalen naar het lokale niveau, naar ù de Glabbekenaar. N-VA Glabbeek hoopt
op de steun van iedere bewuste Vlaming in onze gemeente te mogen rekenen.

Jan Billen,
lijsttrekker N-VA
Glabbeek
Hallo, mijn naam is Jan Billen, ik ben 41 jaar,
dentaal technicus en woon met mijn vrouw
Kristel en mijn twee kinderen Thomas en Elien
al elf jaar in Attenrode.
Als zelfstandige merk ik dagelijks hoe moeilijk
het is om in België te ondernemen. Daarom
wens ik mij in onze gemeente in te zetten voor
de middenstand, in het bijzonder het
ondersteunen en promoten van de lokale
economie.

De N-VA belooft haar kiezers geen paradijs op aarde, geen gratis voor niets, geen plannen
die niet uitvoerbaar zijn. Wij beloven ook niet alle dagen zonneschijn. Wat wij beloven is
trouw aan ons politiek, sociaal en maatschappelijk engagement en trouw aan het
programma waarmee we naar de kiezer gaan.
De N-VA streeft naar een Vlaanderen dat zorg draagt voor het sociale weefsel van onze
samenleving en daartoe waakt over publieke cultuur, normen en waarden. En vermits de
maatschappij vandaag met ’één werelddorp’ vergeleken wordt moet ‘de kracht van de
verandering’ zich hier in het dorp ontplooien, om zich dan verder te verspreiden naar alle
uithoeken van Vlaanderen en daarbuiten.
Tot slot een woordje van dank voor allen die zich, tot op heden, hebben aangeboden om onze
hoop op welslagen te verwezenlijken. Wie zich in ons programma kan vinden, is altijd
welkom om het N-VA-verhaal samen met ons vorm te geven.
Wenst u informatie over het N-VA verkiezings- en partijprogramma, de kandidaten
die deelnemen in oktober, neem een kijkje op onze website www.n-va.be/glabbeek.

In mijn jeugd was ik lid van een
jeugdbeweging en aangesloten bij meerdere
sportclubs, dus ook voor sport en jeugd wens
ik mij te engageren.
De N-VA is een uitstekend en toekomstgericht
alternatief. Met de N-VA in het bestuur zal de
gemeente de uitdagingen van morgen
vandaag aanpakken. Zuinig bestuur, realisatie
van sociale voorzieningen en een veiliger
verkeer voor àlle weggebruikers zijn enkele
van onze prioriteiten.
In oktober hopen wij op uw stem zodat we
met de ganse ploeg de nodige verandering in
Glabbeek kunnen realiseren.

www.n-va.be/glabbeek

N-VA Glabbeek: klaar voor een
engagement van zes jaar.
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Vijf concrete speerpunten voor
verandering

www.n-va.be/glabbeek

1

Begrotingsdiscipline

2

Sociaal beleid

3

Verkeersveiligheid en mobiliteit

4

Toerisme

5

Economie

• Financieel gezonde gemeentekas
• Begrotingsdiscipline is een absolute noodzaak
• Burgers mogen hier niet het slachtoffer van worden: gemeentebelasting en opcentiemen
moeten hetzelfde blijven
• Meerjarenplanning voor grote projecten, en financiering van investeringen in de toekomst
spreiden
• Voordelen van schaalvergroting aanwenden: besparen door meer intergemeentelijke en
regionale samenwerking

•
•
•
•
•
•

Eindelijk realisatie van eerste sociale woningen in Glabbeek
Mogelijkheid van serviceflats en kangoeroewoningen aanbieden
Realisatie van het nieuwe rusthuis, ingebed in een dorpskern
Mogelijkheid onderzoeken om rusthuis en crèche te combineren
Groepsaankopen van energie verder promoten
De kostbare open ruimte voor sociale woningbouw niet in één keer, maar gespreid
aanbieden
• Waar mogelijk eigen inwoners prioriteit geven bij plaatsen in het rusthuis, en bij sociale
woningen
• Gemeentelijke ouderenfunctionaris aanduiden om een omvattend seniorenbeleid uit te
werken

• Fietspaden en voetpadennet uitbreiden en beter onderhouden
• Mindermobielencentrale en belbus verder promoten
• Wegwerkzaamheden spreiden over de zes jaren van de legislatuur

•
•
•
•

•
•
•
•

Opwaardering van trage wegen
Meer promoten van wandel- en fietsroutes in de gemeente
Realiseren van fruitmuseum en museum van de Heemkundige Kring
Geocaching aanbieden

Bedrijvencentrum Craenenbroek realiseren
Plaatselijke middenstand ondersteunen
Starters zoveel mogelijk ondersteunen
Land- en tuinbouw in de gemeente promoten

Een sterke ploeg voor Glabbeek
AN VANGOIDSENHOVEN
2de plaats
38 jaar
Opvoedster
“Ik ga volop voor een sociaal Glabbeek,
waar iedereen zich thuisvoelt, waar
iedereen terecht kan in verenigingen en
waar iedereen graag
leeft en woont.”

N-VA
1

BILLEN Jan

2

VANGOIDSENHOVEN An

3

PEETERS Ben

4

PEETERS Tom

5

VANDENPUT Geert

6

AELEN Madeleine

7

VERJANS Steven

8

VANDERMEULEN Dominique

9

VEUCHELEN Irène

10

GUELINCKX Mia

11

DEWIL Stef

BEN PEETERS
3de plaats
37 jaar
Schooldirecteur

TOM PEETERS
4de plaats
37 jaar
Bediende

STEF DEWIL
Lijstduwer
66 jaar
Gepensioneerd leraar

“Ik ga volop voor een sportief en jeugdig
Glabbeek, waar onze jeugd kwaliteitsvol
onderwijs krijgt en waar iedereen dicht
bij huis kan sporten en
zich ontspannen.”

“Ik ga volop voor een financieel gezond
Glabbeek, waar op een verstandige
manier met de beschikbare middelen
wordt omgegaan.
Ook wil ik een
Glabbeek dat zijn
culturele en
toeristische
troeven ten
volle uitspeelt.”

“Ik ga volop voor een verkeersveilig
Glabbeek, waar jong en oud zich veilig
voelt, te voet, op de fiets of in de wagen,
en voor een Glabbeek waar ook de
ouderen en zieken
volop deel kunnen
blijven uitmaken
van het sociale
weefsel.”
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District TIENEN
1

DEWOLFS Lucia - Tienen

2

LIPPENS Patrick - Lubbeek (Linden)

3

GULDIX Johan - Geetbets

4

FUCHS Liselore - Hoegaarden

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.
In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

5

DELVAUX Helga - Linter (Wommersom)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

6

BAEB Paula - Boutersem (Butsel)

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.

7

DE BRUYN Piet - Rotselaar

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.
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.

“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.”

Lucia Dewolfs
Lijsttrekker

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.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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