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V.U. Pol Bos
Dwarsstraat 21
3520 Zonhoven

Breugeliaans
buffet
ZONDAG 18 MAART 2012
VAN 11 TOT 15 UUR
Parochiezaal
Halveweg, Zonhoven

Kiezen voor verandering
Beste Zonhovenaren,
We staan voor een bijzonder boeiend en uitdagend jaar. Met
de gemeenteraadsverkiezingen in zicht hebben jullie in oktober de kans om voor verandering te kiezen in Zonhoven.
N-VA Zonhoven kan en wil daar voor zorgen. Met een open
vizier.
EEN STERKE, EVENWICHTIGE LIJST
Het bestuur is al een hele tijd druk bezig om sterke kandidaten
te zoeken. N-VA Zonhoven wil een evenwichtige lijst aan u presenteren. Dat vinden wij belangrijk. Jullie kiezen immers een
ploeg die jullie de komende 6 jaar zal vertegenwoordigen.
Daarmee willen wij deze prachtige gemeente besturen als een
goede huisvader.

N-VA Zonhoven nodigt je uit op
haar eerste eetfestijn. Je kan die
dag smullen (zoveel je maar
wenst!) van diverse breugeliaanse
gerechten.
• 15 euro per persoon
(vanaf 12 jaar).
• 8 euro voor kinderen
van 3 tot 12 jaar.
Inschrijven kan (voor 11 maart)
via jo.vandendorpe@n-va.be
of 011 74 04 75.

Pol Bos,
Voorzitter
N-VA Zonhoven
leopold.bos@n-va.be

Onze lijsttrekker stelden we al voor in de vorige uitgave van
dit blad. Bart Vanhorenbeek verzette intussen bergen werk: het is duidelijk dat
N-VA Zonhoven een sterke figuur bovenaan haar lijst heeft staan.
EEN LUISTEREND OOR
In deze editie stellen we vier nieuwe kandidaten voor. Zij vormen mee de aanspreekpunten van onze partij in Zonhoven. Aarzel dan ook niet om hen te contacteren als jullie met vragen zitten. Al onze bestuursleden staan trouwens open om naar
jullie te luisteren. Een goede bereikbaarheid is voor de N-VA immers heel belangrijk.
We zijn ondertussen ook bezig met de inhoudelijke uitwerking van ons programma.
N-VA Zonhoven zal de nationale lijn van de partij vertalen naar onze gemeente. Daar
horen jullie binnenkort meer over.

Meer info?
Surf naar
www.n-va.be/zonhoven.
Wij willen ons verkiezingsprogramma zo veel mogelijk afstemmen op de noden van alle
Zonhovenaren. De N-VA hecht
veel belang aan inspraak van de burger.
Ook in Zonhoven willen we die inspraak
laten gelden. Daarom vragen we jullie om
jullie visie op het gemeentebeleid met ons
te delen.
Op onze webstek www.n-va.be/zonhoven
kan je jouw steentje bijdragen om onze gemeente te versterken. Dat kost slechts enkele minuutjes. Aarzel bovendien niet om
bijkomende opmerkingen en verduidelijkingen te geven.

N-VA Zonhoven bereidt zich voor om er in 2012 voluit tegenaan te gaan!
Op de foto (v.l.n.r.): Pol Bos, Katrien Caers, Bart Vanhorenbeek, Koen Roeffaers,
Inne Beckers, Theo Stulens, Jo Vanden Dorpe, André Vaes, Johan De Turck.

Milieuvriendelijke verkiezingscampagne?
Onlangs besliste de Zonhovense gemeenteraad
(met uitzondering van sp.a) om een verbod in te
voeren op het plaatsen van verkiezingsborden. Men
vond het echter niet nodig om hierin àlle partijen te betrekken. Met het standpunt van de N-VA werd dus
geen rekening gehouden. Toch delen we dat hier graag
met jullie.
Het verbod op het plaatsen van verkiezingsborden wordt
verantwoord door de bewering dat dit een goede zaak
zou zijn voor het milieu. Alsof het drukken van 30 à 40
grote affiches per partij (op biologisch afbreekbaar materiaal) zwaar milieuvervuilend zou zijn…
We vinden het betreurenswaardig dat de meerderheidspartijen de Kyoto-norm voor hun kar spannen om
hun standpunt kracht bij te zetten. Nochtans plaatsten
zij zelf tijdens de voorbije eindejaarsperiode borden met

nieuwjaarswensen. Eén van de meerderheidspartijen
pompte bovendien in diezelfde periode zo’n 1 500 kg
papier (in de vorm van een kalender) in de Zonhovense
brievenbussen. Een goed voorbeeld van hoe te hinken op
twee benen. De Zonhovense N-VA is een jonge afdeling
met veel nieuwe gezichten. Daarom vinden wij het belangrijk om onze campagne te ondersteunen met een
aantal grote verkiezingsborden.
N-VA Zonhoven zal niettemin een kiescampagne voeren met respect voor het milieu. We verbinden ons ertoe
om geen borden te zetten op illegale
plaatsen, waar reclameborden tijdens de
rest van het jaar het uitzicht ‘vervuilen’.
Bart Vanhorenbeek
Lijsttrekker N-VA Zonhoven
bart.vanhorenbeek@n-va.be

Geslaagde herfstwandeling van N-VA Zonhoven
Op 27 november 2011 organiseerde de Zonhovense N-VA-afdeling een herfstwandeling. Het regenweer dat die middag over de gemeente trok was helemaal
geen spelbreker: een honderdtal sympathisanten nam deel aan de wandeling in
een stukje van het prachtige natuurgebied De Teut. Ook TV Limburg was aanwezig. De zender interviewde N-VA-Kamerlid Steven Vandeput over de recente
begrotingsonderhandelingen.
Na de deugddoende wandeling genoten
de deelnemers van een heerlijke boekweitkoek met koffie of een glas Zonderik.
Hierbij werd duchtig nagepraat over de
meest recente politieke ontwikkelingen. Het staat als een paal boven water: de
N-VA zal zich duidelijk profileren in Zonhoven.
Foto’s van onze wandeling zijn te bekijken op
www.n-va.be/zonhoven.

Openbaar stort in Zonhoven?
Heeft Zonhoven er een nieuwe openbare stortplaats bij? Als je de foto
bekijkt zou je het nog gaan geloven! Wij ontdekten dit omvangrijke
sluikstort in onze gemeente en maakten hiervan onmiddellijk melding
bij de bevoegde instanties.
Eind 2010 opende in Zonhoven het nieuwe recyclagepark. Gedaan met
eindeloos gratis afval binnen brengen. Wie goed recycleert en zijn afval
laat ophalen met de ophaalrondes, zal niet in zijn portefeuille moeten
tasten, luidde het. Sluikstorters denken hier duidelijk anders over,
want de problematiek duikt de laatste tijd meer en meer op.
N-VA Zonhoven is van oordeel dat een grondige evaluatie
van het containerpark en het afvalbeleid zich opdringt.

Steven
Vandeput

Een betrouwbare ploeg voor Zonhoven
Op deze pagina stellen vier kandidaten van N-VA Zonhoven zich kort aan je voor. Zo leer je hen wat beter kennen
tegen dat je binnen minder dan een jaar naar het stemhokje trekt. We vroegen de kandidaten bovendien een
antwoord te geven op twee vragen:  Waarom koos je voor de N-VA?
 Welke onderwerpen liggen je nauw aan het hart?
• Economist, bediende in de dienstensector
• Getrouwd met Cathérine Stas, papa van Matthias
• Hobby’s: sporten, vissen, lezen, reizen, tijd maken voor het gezin, oudercomité De Kleurdoos
• Favoriete Zonhovenaar: iedereen die zich wil en durft engageren vanuit passie en overtuiging
Ik heb mij altijd herkend in de consequente houding van de N-VA: zeggen waar het op staat én
verantwoordelijkheid durven nemen. Samen met de andere bestuursleden wil ik me actief inzetten voor een gezond, toekomstgericht beleid en voor een warme samenleving.
Vanuit mijn achtergrond als economist en consultant mobiliteit liggen de thema’s lokale
economie, financieel beleid, mobiliteit en sociaal weefsel mij nauw aan het hart.

KOEN RO

koen.roeffa

EFFAERS

ers@n-va.b

e
• ICT-applicatieverantwoordelijke OCMW Hasselt
• Getrouwd met Luc Bongaers, mama van Kaat en Jef
• Hobby’s: de kinderen, tennis, lopen, theater, lezen, oudercomité De Horizon
• Favoriete Zonhovenaar: de vrijwilligers die zich belangeloos en kosteloos inzetten op allerlei vlakken
Ik geloof in het belang van normen en waarden. Rechten en plichten resulteren in individuen
die samen een sterke gemeenschap vormen.

KERS
INNE BEC
rs@n-va.be
inne.becke

Als ambtenaar en belastingsbetaler streef ik naar efficiënte gemeentelijke diensten. Verder moet er
voldoende aandacht zijn voor het welzijn van de jeugd: zij verdienen
alle kansen in onze gemeente.

• Bruggepensioneerd
• Gehuwd met Suzanne Sel
• Hobby’s: sport, jeugdtrainer Z.V.V., fietsen, kruiswoordraadsels en sudoku
• Mooiste plekjes in Zonhoven: de vrije natuur van de Teut en de Platwijers
• Favoriete Zonhovenaar: de mensen die zich belangeloos inzetten in de clubs en verenigingen
De N-VA is een democratische volkspartij waar naar de burger geluisterd wordt.
Door overleg met de leden kan men veel bereiken.
Sport moet er zijn voor alle inwoners van Zonhoven, jong en oud. Verkeersveiligheid blijft
een constante prioriteit, zowel in het centrum als in de woonwijken.
• Fiscaal juriste
• Gehuwd met Paul Wijgaerts, mama van Jean en Aurélie
• Interesses: reizen, koken, een goed restaurant, mijn gezin
• Favoriete Zonhovenaar: Koen Buyse

ANDRÉ V

andre.vaes@

AES

n-va.be

De N-VA is een jonge, democratische, Vlaamsgezinde partij met toekomstvisie. Specifiek voor
Zonhoven vind ik het een uitdaging om naar de stembus te trekken met een hechte en sterke
ploeg die ervaring koppelt aan jong enthousiasme.

N CAERS

KATRIE

rs@n-va.be

katrien.cae

Als moeder van jonge schoolgaande kinderen ijver ik voor een veilige schoolomgeving.
Voor ouderen moeten we voldoende, adequate woongelegenheid en een gezellige
woonomgeving voorzien. Vanuit mijn professionele achtergrond hoop ik van meerwaarde te
zijn voor ondernemend Zonhoven.

Schrijf mee aan ons programma
N-VA Zonhoven bereidt volop het verkiezingsprogramma voor. Onze bestuursleden volgen nu al achter de schermen
het beleid in onze gemeente. Heb jij expertise in huis die je met ons wil delen? Bulk je van de leuke ideeën en wil je met
ons meedenken in werkgroepen? Contacteer dan onze bestuursleden of zend een mailtje naar zonhoven@n-va.be.
Word je graag lid van de N-VA en wil je deel uitmaken van onze enthousiaste Zonhovense ploeg? Neem dan contact
op met de bestuursleden of mail naar jo.vandendorpe@n-va.be.
Meer info vind je op onze webstek www.n-va.be/zonhoven.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

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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