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ZONHOVEN

Veilig thuis in een welvarend Zonhoven

2018 was het jaar waarin de lokale gemeenteraadsverkiezingen centraal stonden. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze partij 
hebt gesteld door opnieuw of voor de eerste maal voor de N-VA te kiezen. Helaas moesten we één zetel prijsgeven en kleurde de  
Zonhovense hemel volledig blauw, iets wat veel Zonhovenaren zwaar op de maag ligt. 

De cijfers werden geanalyseerd en conclusies werden getrokken. Met twee nieuwe gemeenteraadsleden en twee gemeenteraadsleden 
die aan hun tweede termijn beginnen, zitten we met een goed evenwicht. De komende zes jaar zullen we uw stem harder dan ooit laten 
klinken in de gemeenteraad. Samen zullen we de zon van Zonhoven opnieuw laten stralen en zorgen voor meer geel aan de hemel. 

In dit nummer leert u onder meer onze gemeenteraadsleden beter kennen, nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarswandeling en tonen 
we dat we niet op onze lauweren rusten.

N-VA Zonhoven wenst u en uw naasten een prachtig en gezond 2019 toe. 

Nieuwjaarswandeling
Wij nodigen u graag uit voor onze nieuwjaarswandeling op  
zondag 20 januari om 14 uur.

Samenkomst en vertrek in Cafetaria Heidestrand,  
Zwanenstraat 105, 3520 Zonhoven.

Na afloop kan u genieten van een kom soep of koffie met taart.

Nathalie Claes, Bart Vanhorenbeek, Lieve Mallants en Yannick Aerts

2 395 keer bedankt!

N-VA Zonhoven wenst u een 
gelukkig en gezond 2019!
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Campagne in beeld 

Yannick Aerts
Gemeenteraadslid

Ook dit jaar was onze eetdag een 
overweldigend succes. Onder een 
blakende zon genoten we met z’n 
allen van een heerlijke barbecue.

We toerden met de fiets door 
Zonhoven.

Een nieuwe studie bevestigt wat de N-VA al langer aankaart: de 
Zonhovense scholen kampen met een capaciteitsprobleem.  
Om dat probleem op te vangen, maakt de Vlaamse Regering  
extra middelen vrij. De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur  
zo snel mogelijk een project uitwerkt, zodat Zonhoven gebruik 
kan maken van de Vlaamse subsidie van ruim 1,7 miljoen euro. 

Volgens de studie ‘capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs 
2018’ wordt er in het schooljaar 2024-2025 vooral in het secundair onderwijs een 
tekort aan plaatsen verwacht. Als er niets gebeurt, dreigen de kinderen geboren 
in 2012 – net zoals toen ze naar de kleuterschool gingen – opnieuw problemen te 
ondervinden om in Zonhoven naar school te gaan.

Project in samenwerking met de scholen
De N-VA vindt dat ieder kind recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs in de buurt. 
De Vlaamse Regering, onder leiding van N-VA-minister-president Geert Bourgeois, 
heeft daarom beslist om – bovenop de bestaande financieringsmogelijkheden – 
extra middelen vrij te maken. Een subsidie van meer dan 1,7 miljoen euro staat klaar voor de  
gemeente Zonhoven om het capaciteitstekort deels op te vangen. De subsidie komt vrij als de  
gemeente samen met de middelbare scholen een goed project klaar heeft. 

Dat project moet men in het voorjaar van 2019 voorleggen aan de Vlaamse Regering. Er is dus geen 
tijd te verliezen. N-VA Zonhoven zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Zonhoven niet 
nogmaals subsidies misloopt en naast de boot valt. 

1,7 miljoen euro Vlaamse subsidie voor  
Zonhoven: loop ze alstublieft niet mis!

Voor de kinderen geboren 
in 2012 dreigt er – net 
zoals toen ze naar de 
kleuterschool gingen – 
een capaciteitstekort.



3

www.n-va.be/zonhoven

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Nathalie Claes
•  Gehuwd met Gert Wouters
•  Mama van Valerie (10)
•  Boekhouding Groep Hasselt
•  Gemeente- en OCMW-raadslid 

2012-2018
•  Lid oudercomité De Lettermolen
•  Fractieleider

Yannick Aerts
•  Gehuwd met Aneta Aerts- 

Garncarczyk
•  Papa van Celeste (2)
•  Ondernemer, marktkramer
•  Zaakvoerder Fruit At Work
•  Bestuurslid zaalvoetbalclub 

Halveweg
•  Voorzitter 2016-2018

Lieve Mallants
•  Gehuwd met Gert Hazevoets
•  Mama van Tom (17) en Daan (14)
•  Senior boekhoudster
•  Gemeenteraadslid 2012-2018
•  Penningmeester N-VA Zonhoven

Bart Vanhorenbeek 
•  Gehuwd met Kristien Vaes
•  Papa van Niels (20), Wout (18), 

Anouk (16) en Thijs (14) 
•  Advocaat-vennoot bij Solvimus 

Advocaten en Bemiddelaars
•  Stichtend lid van Kiwanis  

Zonhoven Sonuwe
•  Gemeenteraadslid 2012-2018

nathalie.claes@n-va.be

yannick.aerts@n-va.be

lieve.mallants@n-va.be

bart.vanhorenbeek@n-va.be

“Zes jaar geleden werd ik als lijsttrekker verkozen tot gemeente-
raadslid. Samen met onze dynamische ploeg heb ik de voorbije zes 
jaar op een constructieve manier oppositie gevoerd. De voorbije 
verkiezingsperiode ontving ik – ditmaal als lijstduwer – de steun en 
het vertrouwen van 405 Zonhovenaren, waarvoor mijn oprechte dank.

Samen met Nathalie, Lieve en Yannick zal ik het beleid van het  
nieuwe gemeentebestuur van nabij opvolgen en opmerkingen en 
suggesties formuleren waar nodig. Ik zal mij de komende zes jaar 
voornamelijk toeleggen op lokale economie, ruimtelijke ordening, 
openbare aanbestedingen/werken en cultuur. Uiteraard ben ik  
beschikbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties.”

“Vorig jaar ben ik de uitdaging aangegaan om als  
lijsttrekker van de Zonhovense N-VA-afdeling naar de 
gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Dankzij de  
steun en stem van velen werd ik verkozen als  
gemeenteraadslid: 909 maal dank daarvoor!

De komende zes jaar zal ik uw vertrouwen niet  
beschamen en constructieve oppositie voeren, zoals  
ik dat ook de afgelopen legislatuur heb gedaan.”

“Vijftien jaar geleden werd ik actief lid van de grootste politieke 
familie van Vlaanderen. In die tijd stond ik als scholier al op de  
barricade om het Vlaamse gedachtengoed te verdedigen. In de 
zomer van 2014 sloot ik mij aan bij het Zonhovense N-VA-bestuur, 
waarvan ik sinds 2016 voorzitter ben. 

Voor de voorbije gemeenteraadsverkiezingen vroeg ik uw stem  
en vertrouwen en dat kreeg ik ook massaal, waarvoor mijn  
oprechte dank. De komende zes jaar zal ik samen met de voltallige 
N-VA-fractie alles in het werk stellen om u te bewijzen dat u de 
juiste keuze maakte door voor ons te kiezen. Ik wil de spreekbuis 
zijn van iedere Zonhovenaar. Spreek me gerust aan op de wekelijkse 
zondagsmarkt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en mobiliteit liggen mij 
nauw aan het hart. Als jonge papa van een dochter van twee, is 
het evident dat ook zaken zoals kinderopvang, onderwijs, sport en 
veiligheid mij niet onberoerd laten.”

“Bedankt dat u mij opnieuw uw vertrouwen gaf. Met de opgedane 
kennis in diverse dossiers en de liefde en passie voor onze mooie 
gemeente ben ik nog beter gewapend om u te vertegenwoordigen 
in de gemeenteraad. We zijn en blijven kritisch ten aanzien van de 
huidige meerderheid en dit in het belang van elke Zonhovenaar. Ik 
zal me opnieuw voor tweehonderd procent inzetten voor financiën, 
sport, veilige schoolomgevingen, kinderopvang en voldoende  
ontmoetingsplaatsen voor jeugd en senioren.

Ook na de verkiezingen blijf ik naar u luisteren. Daarom doe ik een 
oproep: hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het me 
weten. Ikzelf en de andere N-VA’ers zijn er voor u! Samen gaan we 
voor een mooi, veilig en duurzaam Zonhoven.”



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


