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Beste Zonhovenaar,

Nathalie Claes is N-VA-lijsttrekker in 2018

In deze zomereditie van ons
huis-aan-huisblad maken wij
graag onze lijsttrekker en -duwer
voor 2018 bekend. Verder blikken
we even terug op onze Moederdag- en Vaderdagactie en kijken
we vooruit naar enkele leuke
evenementen.
In naam van ons voltallig bestuur
wens ik jullie een stralende en
deugddoende zomer!
Yannick Aerts
Voorzitter
N-VA Zonhoven

Vlaanderen op kop!

Op 11 juli vieren we onze
Vlaamse Feestdag. Naar
aanleiding daarvan organiseert
de N-VA een actie met in de
hoofdrol een toffe gele wielerpet.
Op zondag 9 juli delen we
deze petjes gratis uit rond het
Kerkplein.
Als je je zaligste selfie,
zotste groepsfoto of zomers
vakantiekiekje mét de gele
wielerpet voor 20 juli stuurt naar
vivian.eersels@n-va.be of op
onze Facebook-pagina plaatst,
maak je bovendien kans op een
heerlijke fruitkorf!

 Bart geeft de fakkel door aan Nathalie.

Nog iets meer dan een jaar en dan trekken we weer naar de stembus. Bart
Vanhorenbeek, N-VA-lijsttrekker in 2012, kan sinds enige tijd zijn politieke carrière
niet meer ten volle combineren met zijn drukke professionele activiteiten. Maar
in Nathalie Claes vindt de N-VA een sterke nieuwe kopvrouw. De contouren van
de lijst voor oktober 2018 zijn daarmee bekend: Nathalie trekt, Bart duwt. Onder
leiding van deze tweetrapsraket stoomt N-VA Zonhoven zich verder klaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
In 2012 was Nathalie Claes nog een
nieuwkomer in de politiek. Als geboren
en getogen Zonhovense en vanuit haar
professionele ervaring bij het OCMW van
Hasselt groeide ze snel uit tot een gedreven
OCMW-raadslid en enthousiast N-VAbestuurslid.
Gaandeweg groeide Nathalie in de lokale
politiek. Ze liet zich regelmatig opmerken
met initiatieven, die Verandering voor
Vooruitgang in de praktijk brengen.
Bovendien kan Nathalie met haar spontane
en oprechte persoonlijkheid rekenen op
vertrouwen zowel binnen de N-VA als over
de partijgrenzen heen.

Bereikbaar voor de burger

Nathalie Claes: “Ik vind mezelf niet de
typische politicus. Vanuit mijn overtuiging
voor N-VA ben ik in de lokale politiek
gestapt om iets te kunnen betekenen voor

Zonhoven. Ik wil dan ook bereikbaar zijn
voor iedere burger.”
Bart Vanhorenbeek: “Het was een
moeilijke maar tegelijk evidente beslissing.
Door tijdsgebrek kan ik niet meer de
lijsttrekker zijn die onze ploeg verdient.
Daarom geef ik de fakkel graag door aan
iemand die onze ploeg kan aanvuren.”

Positief programma in de steigers

De inhoudelijke voorbereiding van de
verkiezingen heeft overigens ook al stevig
vorm gekregen. Zo organiseert N-VA
Zonhoven al enige tijd werkvergaderingen,
waarbij we beleidsoplossingen en een
positieve toekomstvisie tegen het licht
houden.
Meer info over het N-VA-programma voor
2018 leest u in onze volgende huis-aanhuisbladen.
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Party time!
Voor de jeugd van Zonhoven zijn de eindexamens achter de rug. Eindelijk
vakantie! We hopen dat onze jongeren de batterijen stevig kunnen opladen
tijdens de zomer om in september weer volop aan de slag te gaan.
De jongeren van N-VA Zonhoven zullen binnenkort in ieder geval het goede
voorbeeld geven met een gezellige avond. Hou de Facebook-pagina van N-VA
Zonhoven in de gaten voor meer informatie over datum en locatie!

Wandel mee op de heide

G
ZONDA

27

In augustus is de heide op zijn mooist. N-VA Zonhoven nodigt u
daarom uit om de heide in Zonhoven te bewonderen op zondag
27 augustus.

TUS

AUGUS

De wandeling start om 14 uur op de parking van de Spar
(Moleneindeweg 39/A1, Zonhoven). Na de wandeling kan u
genieten van een hapje en een drankje.

Moederdag, dat verdient een bloemetje …
Zondag 14 mei was een dag om niet te vergeten. Meer nog dan
alle andere dagen is Moederdag immers hét moment om onze
waardering voor onze mama’s te tonen. N-VA Zonhoven was
paraat om de aanwezige moeders te feliciteren. We boden hen
ook een bloemetje aan.

… en Vaderdag vieren we natuurlijk ook!

Ook Vaderdag vergat N-VA Zonhoven niet. Op zondag 11 juni
was de zondagsmarkt opnieuw de plaats van afspraak. De papa’s
kregen er een leuke attentie. Zoals steeds onthaalde u onze actie
met veel sympathie en fijne babbels.

Wist je dat ...
… Jeremy Martens, jongerenverantwoordelijke van N-VA Zonhoven,
eerste runner-up was bij de Mister Limburg-verkiezing?
… je bij openbare zittingen van de gemeenteraad aanwezig mag zijn?
… N-VA Zonhoven ‘Stralend Zonhoven’ steunt?
… we achter de schermen volop bezig zijn met de 		
verkiezingscampagne?
… onze eetdag dit jaar plaatsvindt op zondag 19 november?
Hou dus zeker deze datum al vrij!

zonhoven@n-va.be
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N-VA Zonhoven legt haar oor te luisteren. Uw mening telt!
Wat loopt goed in Zonhoven? Wat kan beter? Wat moét er veranderen? Geef ons uw mening over de stellingen in deze bevraging. U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Zonhoven,
noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)
Ik ben

jaar

Contactgegevens (niet verplicht)

Ik ben  man

 vrouw

Ik woon in het centrum / Termolen /

Naam:

Voornaam:

Tel.:

E-mail:

Terdonk / Halveweg

Mobiliteit
 Er

is voldoende parkeergelegenheid

 Ik

voel me veilig op de weg

 Voet-

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

voel me veilig in Zonhoven

 De
 Ik

niet akkoord

en fietspaden zijn veilig en goed onderhouden

Veiligheid
 Ik

helemaal niet akkoord

politie is voldoende aanwezig

ben voor buurtinformatienetwerken (BIN)

Dienstverlening
 Het

verenigingsleven krijgt goede ondersteuning

 Er

zijn voldoende buitenschoolse activiteiten

 Ik

weet waar ik terechtkan met vragen over Zonhoven

Welzijn
 Integratie

van gemeente en OCMW is een goede zaak

 Ik

weet waarvoor ik bij het OCMW terechtkan

 Er

zijn voldoende serviceflats en rusthuizen

 Zonhoven

heeft nood aan een dienstencentrum

Algemeen
 Het

is aangenaam wonen in Zonhoven

 Gemeentehuis:
 Een

nieuwbouw is beter dan renovatie

gemeentelijke fusie zou goed zijn voor Zonhoven

Bedankt voor uw medewerking!
U kan de ingevulde enquête in de bus steken op volgende adressen:
•
•
•
•

Nathalie Claes, Koningsbergweg 7
Vivian Eersels, Grote Hemmenweg 81 (stenen bus)
Koen Roeffaers, Schelstraat 6
Of geef ze af tijdens onze heidewandeling op 27 augustus

U kan de enquête ook online invullen op www.n-va.be/zonhoven
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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

