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ZONHOVEN
ZONHOVEN KIEST VOOR VERANDERING

Bedankt voor uw
stem, Zonhoven!

Zondag 25 mei 2014 werd aangekondigd als een historische dag: de
moeder van alle verkiezingen. En onze partij scoorde inderdaad een
geweldig resultaat.

N-VA Zonhoven bedankt
alle Zonhovenaren die op
25 mei hun stem uitbrachten op onze partij
en onze kandidaten.

Andere partijen stuurden Zonhovense kandidaten de arena in, en dit
op rechtstreeks verkiesbare plaatsen. Dit heeft de Zonhovense kiezer
echter niet doen twijfelen. De N-VA behaalde in onze gemeente
MARINO MOONS
Voorzitter
werkelijk een historisch resultaat: 31,2 procent voor het Europees
Dit is meer dan een bevestiging N-VA Zonhoven
Parlement, 36,8 procent voor het Vlaams Parlement en niet minder dan
van het mooie resultaat van de
37,6 procent voor de Kamer. We lieten CD&V met ongeveer 17
gemeenteraadsverkiezingen. Het
procent, sp.a met 16 procent en Open Vld met slechts 14 procent ver achter ons.
geeft ons de kracht om in de
toekomst nog meer de weg voor
Zowel collega-raadslid Katrien Caers als ikzelf behaalden een heel mooie
verandering en vooruitgang in te
persoonlijke score met respectievelijk 7 300 en 7 594 voorkeurstemmen. Voor
zetten. Te beginnen in Zonhoven…
ons was het nochtans niet vanzelfsprekend om de kiezer te overtuigen om niet
alleen voor effectieve kandidaten, maar ook voor opvolgers te stemmen. Langs
deze weg danken we al onze kiezers voor hun stem en voor het vertrouwen.

'DORP MAKEN' DOE JE NIET ALLEEN

Vlaams Parlement
Parlement
V.U.: Marino Moons - Stoutenveldweg 7 - 3520 Zonhoven - zonhoven@n-va.be
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BART VANHORENBEEK
fractieleider N-VA Zonhoven
0495 32 29 49
bart.vanhorenbeek@n-va.be
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Uw steun is een enorme opsteker en geeft ons de motivatie en veel zin om de
komende jaren de Verandering voor Vooruitgang in Zonhoven verder uit te
dragen.
Al uw kleine en grote bekommernissen, al uw ideeën en
suggesties om van Zonhoven een beter dorp te maken,
zijn welkom. Bel mij gerust. ‘Dorp maken’ doe je immers
niet alleen.
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Dit prachtige resultaat geeft onze N-VA-afdeling een enorme boost om er
de komende jaren volop tegenaan te gaan en de weg van de constructieve
oppositie voort te bewandelen. Wij willen inderdaad vooruit. U wil dat
duidelijk ook. Samen maken we dat zeker waar!
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www.n-va.be/zonhoven

Samen kunnen we
vooruit in Zonhoven
DENKEN.DURVEN.DOEN.

Yannick Aerts sluit zich aan bij Zonhovens N-VA-bestuur
Yannick ‘van-André-van-Jef-vanKlaas’ Aerts trad onlangs toe tot het
lokale N-VA-bestuur. Wij zochten
hem op om hem te vragen waarom
hij dit engagement wil opnemen.
Jong, oprecht, transparant, recht door
zee, rechttoe-rechtaan én zonder
angst om de problemen aan te pakken. Daar staat de N-VA voor. En dat
rijmt compleet met mijn persoonlijk
gedachtegoed.

Als 29-jarige ondernemer wil ik de spreekbuis zijn van de
hardwerkende jonge Zonhovense garde.

Ik ben al tien jaar actief lid. Ik
woonde enkele jaren in Straatsburg
en werkte in Wallonië en West-Vlaanderen, maar sinds april kan ik mij
weer met trots officieel Zonhovenaar
noemen.
De tijd om mijn schouders onder
N-VA Zonhoven te zetten, is aangebroken. Met een mix van jonge,
oude en nieuwe Zonhovenaren,
arbeiders, bedienden, vrije beroepen
en ondernemers is de lokale N-VA
een weerspiegeling van de Zonhovense bevolking. Ik geloof in dit
project. Jij ook?

Wil je net als Yannick Vlaanderen mee vorm geven?
Dat is heel eenvoudig.
Sluit je vandaag nog aan bij de N-VA. Voor
amper 12,50 euro per jaar ben je al lid. Jonger
dan dertig? Dan betaal je maar 5 euro per
jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid
voor 2,5 euro per jaar.
De voordelen van het lidmaatschap zijn
legio: een gratis abonnement op het NieuwVlaams Magazine, uitnodigingen voor alle
N-VA-activiteiten, kortingen op politieke
boeken. En niet te vergeten: jouw stem telt
mee in de snelst groeiende partij van het
land.

Wist je dat …

Stuur een mail met je gegevens
(naam, adres, telefoonnummer,
geboortedatum) naar
vivian.eersels@n-va.be of neem
telefonisch contact op: 0495 45 65 57.

VIVIAN EERSELS,
ledenverantwoordelijke

… N-VA Zonhoven de verkeersveiligheid hoog op de gemeentelijke agenda plaatst?
… je de laatste nieuwtjes van onze afdeling kan vinden op onze Facebook-pagina? Surf
naar www.facebook.com/pages/N-VA-Zonhoven
… je de verslagen van de gemeente- en OCMW-raad kan lezen op www.zonhoven.be?
… Ruim 1,3 miljoen Vlaamse kiezers op 25 mei hun vertrouwen stelden in de N-VA? Een
fenomenaal resultaat en ruim zes maal zoveel als in 2003, toen de kiesdrempel nog een
uitdaging was. Destijds was Geert Bourgeois de enige N-VA-verkozene. Vandaag mogen
we federaal 33, Vlaams 43 en Europees 4 verkozenen feliciteren.

… OCMW-raadslid Koen Roeffaers en Cathérine Stas op 22 mei hun tweede kindje mochten verwelkomen? Grote
broer Mathias is heel fier op zijn kersverse zusje Lisa.
…Minister Muyters dankzij de bemiddeling van de Zonhovense N-VA-fractie het centrum van de gemeente alsnog
binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk heeft opgenomen? Daardoor zal Zonhoven
ook de komende jaren heel aantrekkelijk zal blijven voor kandidaat-bouwers (meer info in ons volgend nummer).

zonhoven@n-va.be

Een prachtig kiesresultaat: dankzij u!
Beste Zonhovenaar,
37 procent van onze inwoners stemde
op 25 mei voor de N-VA. Dit is meer
dan één Zonhovenaar op drie. Daarmee is de N-VA ook in Zonhoven met
een straatlengte voorsprong de grootste partij. Een super resultaat, zeker

in een traditioneel ‘blauwe’ gemeente. Zonhoven wil overduidelijk
Verandering voor Vooruitgang.
Dit schitterende resultaat kwam niet
uit de lucht vallen. Er werd de voorbije maanden hard gewerkt aan de
campagne. Ook ik droeg daar als 11de
opvolger vol enthousiasme
aan bij. Ik bedank dan ook
de 7 300 kiezers die mij hun
vertrouwen gaven.

Een stem voor meer jobs
en minder belastingen

Bedankt allemaal voor uw steun en uw
Katrien Caers, gemeenteraadslid
katrien.caers@n-va.be

Wat dreef mij om mij zo
voluit in de kiesstrijd te
werpen? Vooral fiscaaleconomische motieven.
Als fiscaal jurist ervaar ik
namelijk de steeds toenemende belastingdruk en
economische malaise van
zeer dichtbij. Nooit eerder
werden belastingwijzigingen en -verhogingen in zo’n
snel tempo doorstem! gevoerd, vaak met

Opvolging verzekerd

gebrekkige en complexe wetgeving
tot gevolg.
Ondernemerschap wordt hierdoor
steeds minder aantrekkelijk, het aantal faillissementen blijft op recordniveau, het aantal starters is zorgwekkend laag en jobs zijn in gevaar
door de te hoge loonkosten. Welvaart
en welzijn hangen aan een zijden
draadje voor ons en toekomstige
generaties. Daarom vond ik het mijn
morele plicht om u te overtuigen van
het N-VA-programma.

N-VA-resultaat was niet mogelijk
zonder uw steun
Als voltijds werkende moeder van
twee schatten van kinderen was het
een uitputtende periode. Zo intensief
campagne voeren was bijgevolg
enkel mogelijk dankzij het begrip en
de niet aflatende steun van mijn
gezin. Verder heb ik bijzondere waardering voor de mensen die steeds in
mij hebben geloofd en mij steunden
in de campagne. Zonder hen was dit
niet mogelijk geweest.

NIEUWS UIT DE
OCMW-RAAD

Gedurende meer dan 40 jaar gaf André Rutten mee vorm aan het OCMW van
Zonhoven. Tijdens de OCMW-raad van 8 mei werd bekrachtigd wat al enige tijd
was geweten: André krijgt een waardige opvolger en kan met een gerust hart op pensioen.
Met ingang van 1 juni neemt Stijn Ooms de secretaris-fakkel van OCMW Zonhoven over.

Onvermoeibaar timmerde André aan de weg om de ‘commissie van openbare onderstand’ van weleer uit te
bouwen tot waar OCMW Zonhoven vandaag staat. Op diverse vlakken was hij een trendsetter binnen de sector
met bijzondere aandacht voor sociale tewerkstelling en maatschappelijk (re-)integratie.
Na 1 juni gaat André trouwens zeker niet met
‘rustpensioen’ want stilzitten staat niet in zijn woordenboek. Bij zijn afscheid als OCMW-secretaris verlegt
André veeleer zijn focus naar andere actieterreinen zoals
de verdere uitbouw van De Hoev.
Als hoofd van de sociale dienst bewees Stijn Ooms al ten
volle zijn gedrevenheid en dossierkennis. Verder was Stijn
één van de drijvende krachten achter de omgevingsanalyse
van Zonhoven. Een lijvig en degelijk werkstuk waarin de
toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen voor
Zonhoven gedetailleerd werden gerapporteerd.

www.n-va.be/zonhoven

OCMW-raadsleden Nathalie Claes en Koen
Roeffaers wensen André Rutten en Stijn Ooms
namens N-VA Zonhoven van harte succes bij
het nieuwe hoofdstuk van hun levensverhaal.
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Kom
erbij!
Wil jij ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steun je samen met 40 000
00 anderen
anderen de
de VVerandering
eranderingvoor
voorVooruitgang.
Vooruitgang.JeJe
maakt deel uit van de grootste en snelst
groeiende ffamilie
lst groeiende
amilie vvan
anVlaanderen.
Vlaanderen.ÉnÉnjejelidmaatschap
lidmaatschap
geeft je bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
strookjeingevuld
ingevuldin.
in.

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-V
VA,
A Koningstraaat 47 bus 6 in 1000 Brussel of fax
a en naar: 02 217 35 10
inffo@n-va.b
o
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