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Doelaagstraat 4

N-VA Glabbeek zet het
nieuwe jaar feestelijk
in met een gezellige
receptie.

V.U.: Steff Dewil - Bergeveld 16 - 3381 Kapellen - glabbeek@n-va.be

Met een natje en een
droogje kan u er
kennis maken met
ons bestuur en met
N-VA-Kamerlid (en
kersvers
burgemeester van
Lubbeek)
Theo Francken.

Kom dus mee
met ons op
het nieuwe
jaar klinken!

N-VA STAAT STEVIG OP GLABBEEKSE KAART
Zondagavond, 14 oktober 2012. Bolletjeskermisdag . Hallelujastemming bij
de ene, ontgoocheling of ontnuchtering bij de ander. Tranen van vreugde en
tranen van verdriet. Pluimen op de hoed of pek en veren. De N-VA haalde
als nieuwe partij alvast een mooie score.
Dat de geboorte van ons nieuw dorpsparlement niet van een leien dakje
verloopt zal later blijken, wanneer er na een gemene theatercoup zeer pijnlijke
naweeën volgen. Ook zonder buienradar hadden niet-kenners de bui zien
hangen. Volgens de dame met de kristallen bol mag men voor de toekomst nog
meer van dat verwachten.
Het zal velen worst wezen of er wel dan niet naar eer en billijkheid wordt
gehandeld. Iedereen krijgt de leiders die hij/zij verdient. Zou Toon Hermans
zaliger het dan toch bij het rechte eind gehad hebben toen hij het had over
‘loeren draaien, veel beloven, vleien, paaien, de kunst om rond iets heen te
draaien, d’r is geen liefde, regelrecht en daar is alles mee gezegd’.
De Olympische gedachte ‘niet winnen is belangrijk, maar deelnemen’ heeft ons
team in Glabbeek op de kaart gezet.
Aan de kiezers die voor de N-VA hebben gekozen: onze
welgemeende en bijzondere dank. Ook een dikke proficiat
aan onze kandidaten die hun nek hebben uitgestoken.
Wij wensen u en alle leden van uw gezin nog veel
gezellige, warme winterdagen.
STEF DEWIL,
Voorzitter
N-VA Glabbeek

Kamerlid THEO FRANKEN komt op 11 januari
naar de nieuwjaarsreceptie van N-VA Glabbeek.

www.n-va.be/glabbeek

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De verandering is er: bedankt kiezer!
Mooie nationale overwinning
Nationaal bekeken behaalde de N-VA
bij de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van
oktober 2012 een schitterende score:
we werden de onbetwiste winnaar.

Op federaal vlak moeten er
structurele maatregelen komen en
geen eenmalig knip- en plakwerk,
willen we de komende generaties niet
opzadelen met een schuldenberg en
hun toekomst hypothekeren.

Over heel Vlaanderen boekte de N-VA een grote
verkiezingsoverwinning. De kracht van verandering is in bijna alle steden en gemeenten voelbaar.

In onze eigen gemeente was het
succes bescheidener. Gezien onze
jonge afdeling en beperkte
middelen bleven we onder de
nationale score. Toch hebben we als
team een zitje in de gemeenteraad
kunnen bemachtigen. Meer nog,
door de zetelverdeling in Glabbeek
bleek dat we een meerderheid
konden vormen met Samen/Open
Vld en CD&V. Aangezien we met
onze ene zetel mathematisch nodig
waren, konden we onze
verkiezingsbeloftes en beloofde
verandering realiseren. Met name:
begrotingsdiscipline, sociaal beleid,
verkeersveiligheid en mobiliteit
aanpakken met een zo goed als
volledig vernieuwd schepencollege.
In de soap die volgde - en die u allen
genoegzaam bekend is - werd echter
een andere meerderheid van de
minderheid gevormd en maakten we
geen deel meer uit van het nieuwe
bestuur.

Wat nu?
14 oktober werd een zwart-gele
zondag, van de Noordzee tot de
Maas.
Op vele plaatsen maken we deel uit
van de nieuwe besturen met zowat
50 N-VA-burgemeesters en meer
dan 220 schepenen.

Lokaal succes
In vele gemeentes zijn we de grootste
partij geworden. Niet alleen in
Antwerpen maar ook in onze
buurgemeente Lubbeek is dit het
geval. Daar wordt Theo Francken de
nieuwe burgemeester.

In de komende zes jaar zullen we
constructief oppositie voeren. We
zullen kritisch de aangekondigde
maatregelen doorlichten en aftoetsen
aan de gemaakte kiesbeloftes. Tevens
gaan we steun verlenen aan de
punten die ook in ons programma
stonden en financieel haalbaar zijn.

Hieruit blijkt nogmaals dat waar we
onze verantwoordelijkheid konden
en mochten nemen, we dat ook
hebben gedaan. Nochtans blijven de
traditionele partijen en in het
bijzonder de heer Di Rupo beweren
dat we dat niet durven.
Niets is minder waar. Wat echter wel
klopt, is het feit dat de N-VA federaal
niet mee in de Belgische logica wenst
te stappen van het eeuwige
compromis en het status quo, om zo
een door de PS gedicteerde
belastingregering aan de macht te
brengen.

glabbeek@n-va.be

Duizenden lokale N-VA’ers droegen bij aan de
verkiezingsoverwinning op 14 oktober. Ook N-VA
Glabbeek deed haar duit in het zakje.

Aangezien er in het voorjaar van
2013 nieuwe lokale N-VA-bestuursverkiezingen zijn, plaatsen we hierbij
dan ook een warme oproep naar alle
Glabbekenaren die ons verhaal
genegen zijn. Al wie graag lid wil
worden van de partij en eventueel
actief deel wenst uit te maken van
ons bestuur kan hieraan deel nemen.

De N-VA zal het beleid in Glabbeek
kritisch onder de loep nemen de
volgende zes jaar.

We zijn vooral benieuwd welk beleid
we gaan krijgen, gezien de coalitie
tussen een politiek ‘neutraal’ project
(met uiterst liberaal kopstuk) en de
sp.a. Gaat men een liberale koers
varen (begrotingsevenwicht, slanker
bestuur) of een meer socialistische
(schuldenopbouw, politieke
benoemingen)? Wij hopen met u het
eerste.

Op naar de volgende overwinning
We staan voor de uitdaging om onze
lokale N-VA-afdeling verder uit te
bouwen en sterker naar de volgende
verkiezingen te kunnen gaan.

Onder meer Nadia Sminates rol als burgemeester
in Londerzeel toont aan dat de verandering wordt
voortgezet. Ook u kan daaraan meewerken.

www.n-va.be/glabbeek

De N-VA staat bekend om ook
vrouwen alle kansen te bieden in alle
rangen. Zo levert onze partij in
Londerzeel bijvoorbeeld met Nadia
Sminate de eerste burgemeester met
allochtone roots. Dus dames met
ambitie op politiek vlak zijn van
harte welkom. Wij zijn en blijven een
open, tolerante partij met een
rechtvaardig, sociaal-economisch
verhaal van rechten en plichten.
Het bestuur
van N-VA
Glabbeek.

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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