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Meteen verwittigd bij een noodsituatie:
BE-Alert nu ook in Glabbeek
Al in 2017 riep N-VA Glabbeek het gemeentebestuur op om in te tekenen op BE-Alert. We zijn tevreden
dat het bestuur – weliswaar twee jaar later – onze oproep volgt. Voortaan kan ook uw gemeente u
verwittigen bij een noodsituatie.
BE-Alert verwittigt u in noodsituaties via verscheidene kanalen, zoals sms en e-mail. Daarbij krijgt u concrete instructies
over de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen in een bepaalde noodsituatie, bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten
wanneer er giftige rook vrijkomt bij een brand.
Bent u nog niet ingeschreven op BE-Alert? Doe dat dan snel via www.be-alert.be

Alleenstaanden-en-seniorennamiddag
Vrijdag 27 december
14 tot 17 uur
N-VA Glabbeek organiseert haar allereerste
alleenstaanden-en-seniorennamiddag.
Komt u ook genieten van een drankje met een stukje taart?
We voorzien heel wat leuke en authentieke spelletjes.
Drank en taart zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen.
Iedereen welkom!
Parochiecentrum Attenrode
Doelaagstraat 4
3384 Glabbeek

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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De 24 uur van Jong N-VA
Onze jongerenverantwoordelijke Dorien Boels ging in oktober op weekend met
Jong N-VA om zich onder te dompelen in de Westhoek en onze Vlaamse identiteit.
De jongeren werden verwelkomd door Wilfried Vandaele, die hen vertelde hoe
de N-VA de Vlaamse identiteit ziet. In de namiddag stond er een bezoek aan de
IJzertoren op het programma. Daarna trok de groep richting Ieper voor de Last Post.
Met nog onder meer een lezing van Geert Bourgeois was het een fijn en leerrijk
weekend. “Vooral het bezoek aan de IJzertoren en de Last Post ter herdenking van
de vermiste soldaten waren indrukwekkend”, vertelt Dorien.
Wil jij je ook aansluiten bij Jong N-VA? Mail Dorien dan via dorien.boels@n-va.be

Geslaagde zwerfvuilactie
op World Cleanup Day
Op zaterdag 21 september namen meer dan 20 miljoen
vrijwilligers uit 180 landen deel aan de World Cleanup Day.
Ook de N-VA was van de partij. Bedankt aan alle
vrijwilligers die net als wij in Glabbeek op pad gingen!

Eerste nazomerse barbecue
was een succes
In september organiseerde N-VA Glabbeek samen met de N-VA-afdeling van
Bekkevoort een nazomerse barbecue. De eerste editie was meteen een succes.
De aanwezigen genoten van een overheerlijk vlees- en groentenbuffet van
Bart & Nathalie uit Kapellen.
Dit jaar was u welkom in Bekkevoort, volgend jaar nodigen we u uit in
Glabbeek. We hopen u dan opnieuw talrijk te mogen verwelkomen.

Loop samen met Dorien de Warmathon
Naar goede traditie zetten de N-VA-militanten en afdelingen zich in voor de Warmste
Week, de goededoelenactie van Studio Brussel.
Jongerenverantwoordelijke Dorien Boels loopt zondag 22 december mee met de Warmathon in Leuven.
Trekt u net als Dorien graag uw loopschoenen aan? Schrijf u dan in voor de Warmathon en laat Dorien
iets weten via dorien.boels@n-va.be. Samen kunnen we deze uitdaging aan!
Loopt u zelf niet mee, maar wilt u Dorien sponsoren? Stuur haar een mail en zij bezorgt u alle details.

glabbeek@n-va.be
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In het Vlaams Parlement
zal ik ijveren voor verdere
investeringen in een
veilige en vlotte mobiliteit
in onze regio.”

Allessia Claes vertegenwoordigt het
Hageland in het Vlaams Parlement
In juni legde de 37-jarige Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem de eed af in het Vlaams Parlement.
De Hagelandse politica behaalde bij de recente parlementsverkiezingen een mooie score van 10 260
voorkeurstemmen, wat haar een zitje in het parlement opleverde.
Nu de Vlaamse Regering van start is gegaan, hebben de
N-VA-parlementsleden onderling bepaald in welke thema’s
ze zich zullen specialiseren. Allessia Claes zal zich de
komende jaren inzetten in de commissies Werk, Wonen
en Dierenwelzijn. Daarnaast zal ze een ondersteunende rol
spelen in de commissies Welzijn en Landbouw. Uiteraard
volgt ze ook alle thema’s op die belangrijk zijn voor het
Hageland.

Werk, wonen en dierenwelzijn

Allessia Claes is blij dat ze zich kan toeleggen op de
domeinen werk, wonen en dierenwelzijn: “In het Vlaamse
regeerakkoord staan stevige maatregelen die meer mensen
aan het werk moeten helpen. Zo voeren we een jobbonus

in. Want wie een lager loon heeft, moet voelen dat werken
loont. Ook voor het woonbeleid hebben we heel wat in
petto: we gaan voor een stevige renovatie van het socialewoningpatrimonium en zorgen voor extra investeringen.
Verder wil ik van de strijd tegen dierenmishandeling een
topprioriteit maken in de commissie Dierenwelzijn.”

Voluit voor het Hageland

Allessia Claes wil zich ook sterk inzetten voor VlaamsBrabant en het Hageland, in het bijzonder voor de uitdagingen
op het vlak van erfgoed en mobiliteit: “Als parlementslid wil
ik ijveren voor verdere investeringen in een veilige en vlotte
mobiliteit in onze regio.”

Hebt u vragen voor Allessia? Stuur dan een e-mail naar allessia.claes@n-va.be
Of volg Allessia: www.facebook.com/claesallessia
@allessiaclaes
allessia.claes

Volg N-VA Glabbeek op sociale media en blijf op de hoogte van alle activiteiten!
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