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GLABBEEK
V.U.: KATRIEN EVERAERT, VARENBERGSTRAAT 6, 3381 KAPELLEN

 Meer informatie over dit dossier vindt u op www.n-va.be/glabbeek

Meteen verwittigd bij  
een noodsituatie
De N-VA roept het gemeentebestuur op om Glabbeek in te schrijven 
voor Alert-sms van Be-Alert. Zo wordt iedereen die zich dicht bij een 
noodsituatie bevindt automatisch verwittigd.

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een systeem om in noodsitu-
aties de bevolking te verwittigen via ver-
schillende kanalen. Het kan 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7 een boodschap versturen 
via sms, een vaste telefoonlijn, e-mail of 
sociale media.

Om de boodschappen van BE-Alert te 
ontvangen moet u zich gratis registreren 
via www.be-alert.be. Alle burgers die zich 
registreren worden bij een noodsituatie 
gewaarschuwd. De gewenste locaties geeft 
u in bij inschrijving.

Wat is Alert-SMS?
Aan alle gouverneurs en burgemeesters 
die een BE-Alert-overeenkomst heb-
ben ondertekend, wordt een bijkomend 
kanaal ter beschikking gesteld: Alert-sms. 
Hiermee ontvangt iedereen die fysiek 
aanwezig is in een bepaalde zone rond een 
noodsituatie een bericht, zonder vooraf-
gaande inschrijving.

Zes maanden na de start van het project 
hebben al 200 gouverneurs en burgemees-
ters een overeenkomst ondertekend. Hoog 
tijd dat ook het gemeentebestuur van 
Glabbeek zich inschrijft.

Beste inwoners,

Als nieuwe voorzitter van onze 
afdeling wacht mij in de aanloop 
naar de volgende gemeenteraads-
verkiezingen een zware taak, 
maar kan ik op veel ondersteu-
ning rekenen en vanuit mijn thuis 
in Kapellen ga ik er vol tegenaan.

Wij blijven ons inzetten voor onze 
gemeente. Met onze Iedereen 
burgemeester-enquête willen wij 
u als inwoner van Glabbeek hierbij 
betrekken.

Ook wat u denkt vinden wij 
belangrijk, daarom vragen wij een 
kleine vijf minuten van uw tijd om 
onze enquête in te vullen. 

Zo kunnen wij een programma 
opstellen voor, door en van de 
inwoners van Glabbeek.

Glabbeek verdient beter!

Katrien Everaert
voorzitter

Iedereen burgemeester
De N-VA trekt met uw programma naar de kiezer.

Via de enquête in dit huis-aan-huisblad willen we een  
programma schrijven voor, door en van de inwoners  
van Glabbeek.  

Geef ons uw visie, ideeën en suggesties.

Bezorg ons uw ingevuld formulier, of vul  
de enquête in via www.n-va.be/glabbeek. 

Invullen kan tot en met 28 februari 2018. 

N-VA Glabbeek wenst 
u een fijn 2018!

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

N-VA Glabbeek wenst u fijne feestdagen!
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Iedereen burgemeester

Naam: Voornaam:

Tel.: E-mail:

Contactgegevens (niet verplicht)Ik ben  jaar

Ik woon in deelgemeente:

 Attenrode-Wever   

 Bunsbeek   

 Glabbeek-Zuurbemde   

 Kapellen 

Ik ben  man  vrouw

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Er is voldoende openbaar vervoer     

Fiets- en voetpaden zijn in goede staat     

Er is voldoende aandacht voor fietsers en voetgangers     

Er is een goede doorstroming van het verkeer     

Er is een goede doorstroming van het verkeer in 
schoolomgevingen

    

De lokale politie is voldoende aanwezig in het 
straatbeeld

    

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Er zijn voldoende en betaalbare woningen in Glabbeek     

Er zijn voldoende lokale handelaars     

Er zijn voldoende horecagelegenheden     

Ondernemers en landbouwers krijgen genoeg 
steun

    

Uw mening telt! Geef ons uw visie, ideeën en suggesties.

Hieronder vindt u een korte enquête. Duid het meest toepasselijke 
antwoord aan en formuleer uw opmerkingen en tips. Hoe zou u het 
aanpakken, wat zou u veranderen?

 Mobiliteit en veiligheid

 Wonen en werken in Glabbeek 

N-VA Glabbeek wenst  
u een prettige Kerst!
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www.n-va.be/glabbeek

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

Er is voldoende vakantieopvang voor kinderen     

De vakantieopvang voor kinderen is betaalbaar     

Verenigingen krijgen de nodige steun     

Er is voldoende aandacht voor sport     

De sportinfrastructuur is up-to-date     

Het cultuuraanbod is toegankelijk voor iedereen     

Onze toeristische troeven worden in de kijker gezet     

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

De sociale voorzieningen zijn gekend en toegankelijk     

Er is een degelijk seniorenbeleid     

Er zijn voldoende seniorenflats in Glabbeek     

Er zijn genoeg plaatsen in onze scholen     

Er is voldoende voor- en naschoolse opvang     

 Vrije tijd

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U bent één dag burgemeester. Welk probleem pakt u onmiddellijk aan en hoe?

U kan de enquête in de bus steken bij Katrien Everaert, Varenbergstraat 6, 3381 Kapellen

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 Zorg en onderwijs

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

De gemeente informeert u voldoende     

Gemeentelijke inspraakmomenten zijn nuttig     

Er wordt voldoende aandacht besteed aan sluikstorten     

De begraafplaatsen zijn voldoende onderhouden en 
toegankelijk

    

Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Gemeentelijke diensten en inspraak



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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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