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N-VA Zonhoven richt vizier op 2018

Kick-off op
Termolen

Zaterdag
14 oktober
2017

Op 14 oktober om 14 uur trapt
N-VA Zonhoven officieel haar
kies-campagne af op het pleintje
aan de Korenmolenweg in
Termolen.
Dat gebeurt met de slogan:
“Vind je het in Zonhoven oké,
drink dan een glaasje met ons
mee. Vind je het in Zonhoven niet
goed, zeg ons dan hoe het moet!”
Hiermee hopen we zoveel
mogelijk burgers te bereiken.
Iedereen is welkom aan onze
caravan om een praatje te slaan
of uw toekomstvisie voor onze
gemeente met ons te delen.
Want rekening houden met de
mening van de burger is
belangrijk voor N-VA Zonhoven!

Meer weten over
N-VA Zonhoven?
....www.n-va.be/zonhoven
....N-VA Zonhoven
....@zonhovennva

Naast een typisch Belgische zomer, was het ook een woelige zomer
op alle gebied. De aanslagen in Spanje trachtten onze Westerse
samenleving te ontwrichten, maar opnieuw slaagden men hier niet in.
Integendeel, het sterkt ons zelf. De neuzen komen in één richting. Ons
voorstel voor actieve push backs wordt uitgevoerd en ook de sluiting
van de buitengrenzen van de EU is geen taboe meer.
Daarnaast merken we ook in Vlaanderen
de impact van de opwarming van de aarde. Een Vlaams klimaatplan onderneemt
alvast actie om de klimaatopwarming
tegen te gaan. Ook lokaal dienen we het
goede voorbeeld te geven.

Aandacht voor belangrijke dossiers

Ondertussen liggen de vakanties achter
ons en heeft het schooljaar zich op gang
getrokken. Beetje bij beetje komen we
weer in ons normale ritme. N-VA
Zonhoven werkte hard door tijdens de
zomervakantie.

We bereidden het nieuwe politieke jaar
voor, namen verschillende lokale dossiers
onder de loep – zoals het woonbeleid –,

luisterden naar de input van de betrokken
partijen en koppelden terug.
We maakten echter ook tijd voor ontspanning en komen dit najaar opnieuw naar
jullie toe. Daarnaast stellen we ook graag
onze nieuwe lijsttrekker, Nathalie Claes,
uitgebreid aan u voor.
Je leest er alles over in dit
huis-aan-huisblad!

Yannick
Aerts,
voorzitter
N-VA
Zonhoven

N-VA-eetdag
Zondag 19 november
In november houdt onze
N-VA-afdeling weer haar
jaarlijkse eetdag. Noteer die
datum dus alvast in je agenda! Meer informatie volgt
weldra via Facebook en mail.
Niet online? Geef je naam
en telefoonnummer door op
0495 45 65 57 en dan bezorgen we je persoonlijk een
uitnodiging met alle
informatie.
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N-VA-lijsttrekker Nathalie Claes:

“Geen afbraakpolitiek, maar
constructieve voorstellen”
In ons huis-aan-huisblad van juli kondigden we al aan dat N-VA
Zonhoven naar de verkiezingen van 2018 trekt met Nathalie Claes als
lijsttrekker. In dit blad stelt zij zich aan jullie voor. Wie is Nathalie?
Waar werkt ze? Waar staat ze voor? Daarop krijg je hieronder het
antwoord.
Sinds wanneer woon je in Zonhoven,
Nathalie?
Ik ben een geboren en getogen Zonhovense, meer bepaald van het gehucht Termolen, en de dochter van Marcella Vandeput
en Robert Claes. Mijn grootouders hadden
vroeger café De Röps in Termolen. Ik ben
getrouwd met Gert Wouters en al negen
jaar de trotse mama van Valerie.

Waar werk je?
Ik werk in het OCMW van Hasselt, waar
ik de boekhouding doe. Daardoor weet
ik als geen ander hoe het is om mee te
draaien op de werkvloer van een openbaar bestuur. Deze ervaring beschouw ik
dan ook als mijn sterkste troef. Zo kon ik
de afgelopen legislatuur al verschillende
verbeteringen aanbrengen die het OCMW
van Zonhoven ten goede kwamen. Geen

afbraakpolitiek maar een constructieve
oppositie, dat is mijn doelstelling.

Ben je actief in het Zonhovense
verenigingsleven?
Absoluut! Ik ben een actief lid van
Oudercomité De Lettermolen en zet
me daarnaast ook in voor verschillende
goede doelen.

Je bent altijd voor een praatje te
vinden. Betekent dit ook dat je een
goede luisteraar bent?

Hoe kijk je naar de verkiezingen van
2018?

Met een positief gevoel. De N-VA heeft
een sterk team met verschillende karakters
Luisteren naar de medemens is inderdaad en kwaliteiten. Ik ben er zeker van dat we
een eigenschap die ik hoog in het vaandel
hiermee de Zonhovenaar kunnen overtuidraag. Ik wil niet de typische politicus zijn, gen.
maar meer een volksmens die er is voor
iedereen. Vanwaar men in Zonhoven ook
Jullie zullen zeker nog van mij en de rest
is of welke afkomst men ook heeft:
van het N-VA-team horen de volgende
iedereen is gelijk.
maanden!

Petje af voor deze winnaars!
Deze zomer organiseerde de N-VA een pettenactie, waarmee we
Zonhoven met een goed gevoel door de zomer hielpen. De personen die de mooiste foto van zichzelf met het N-VA-petje op naar
ons doorstuurden, kregen van ons een mooie prijs. Inge Hermans
en Jan Hendrickx: proficiat! Jullie winnen een fruitkorf.

N-VA wandelt op de heide
Op zondag 27 augustus trokken de N-VA en heel wat
sympathisanten de heide op.
Het was een prachtige dag, waarbij we na een kort woordje van
de voorzitter over de mooie hei wandelden. We kwamen veel
oude bekenden tegen, maar ook veel nieuwe gezichten, die we
hartelijk welkom heetten.
Na de wandeling kon iedereen zich versterken met een drankje
en een lekkere hotdog.

zonhoven@n-va.be
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Rustig wonen in Zonhoven:
geen prioriteit voor de
meerderheid
Het landelijke en residentiële karakter van Zonhoven dreigt verloren te gaan door de vele nieuwe bouwprojecten die de meerderheid, vaak na onvoldoende studie, goedkeurt.
Is de woonbehoefte in Zonhoven dan zo groot dat er vlakbij
waardevol natuurgebied woonprojecten opgezet moeten
worden? De meerderheid beweert in zijn woonbeleidsplan om
vanuit de woonkernen extra woongelegenheden te creëren en
niet in buitengebieden, maar houdt zich daar niet aan.
Neem nu de verkaveling Hemelhof. Die ligt niet in de woonkern. Meer zelfs: de woondichtheid wordt er overschreden.
Een ander voorbeeld is het project aan de Vogelzang. Dat
project gaat zelfs nog verder. Volgens de plannen die op tafel
liggen, wordt er tot op 2,70 meter van de perceelgrens gebouwd. Het merendeel van de huizen is 9 meter op 15 meter
groot. En dat voor een perceel van 4 are! Om ons nog

onduidelijke redenen trok de projectontwikkelaar dit project
onlangs nog terug.
Hopelijk heeft het schepencollege voldoende verstand om de
huidige plannen voor het woonproject van de Vogelzang af te
keuren. De N-VA vraagt dat er bij dit project –
en bij alle andere projecten – in de
eerste plaats gekeken wordt naar de
leefbaarheid voor de huidige én
de toekomstige bewoners.
Inne Beckers,
N-VA-gemeenteraadslid

Wijk-werken vervangt PWA
De Vlaamse Regering verandert het PWA-systeem grondig. Vanaf 1 juli 2017 start een nieuw systeem,
onder de naam Wijk-werken. Hierbij worden werklozen aangestuurd door een VDABDOC-dienstencheque.
Een gevolg van de hervorming is dat PWA Zonhoven ermee stopt.
De gemeente is momenteel aan het overleggen met Hasselt en Diepenbeek om eventueel samen te werken.
Er is ook al een kandidaat om alle personeelsleden en de klanten over te nemen: het Sociaal Dienstencheques Bedrijf (DSB) uit St.-Tuiden.
Het kantoor en de strijkdienst blijven aanwezig in Zonhoven. De doorstart is
gepland voor het einde van dit jaar. Het personeel werd ingelicht over de
eventuele overname.

 ndré Vaes,
A
N-VA-bestuurslid

Theo Francken steunt lijsttrekker Nathalie Claes
Tijdens een ontmoeting op
zijn kabinet, heeft staatssecretaris Theo Francken
volop zijn steun betuigd
aan de lijsttrekker van
N-VA Zonhoven.
Hij wenst de hele afdeling
succes met de volgende
verkiezingen.

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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