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ZONHOVEN
Nieuwjaarswandeling
ZONDAG

20
januari
2013

N-VA Zonhoven
nodigt u van harte uit
op haar nieuwjaarswandeling in
natuurgebied De
Teut. Samenkomst op
20 januari om 14 uur

V.U.: Pol Bos - Dwarsstraat 21 - 3520 Zonhoven - zonhoven@n-va.be

op de parking
van GC Tentakel,
Kneuterweg 2.
Tijdens de
wandeling van
6 à 7 kilometer
klinken we op
het nieuwe jaar.
Nadien kan je de
innerlijke mens
versterken met
een Zonhovense boekweitkoek,
pannenkoek of ander lekkers.
Inschrijving aanbevolen voor
13 januari 2013 bij Inne Beckers
(inne.beckers@n-va.be
of 0495 58 44 64).

Meldpunt
Heb je een specifieke vraag?
Wil je een bepaald probleem
aankaarten? Zijn er suggesties
die je met ons wil delen? Heb je
een lumineus idee?
Dan kan je steeds terecht
op het meldpunt van
N-VA Zonhoven:
zonhoven@n-va.be
0474 98 90 83
011 726 990

www.n-va.be/zonhoven

N-VA ZONHOVEN STAAT ER!
Beste Zonhovenaar,
Op 14 oktober behaalde N-VA Zonhoven een knap resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor wil ik jullie allemaal hartelijk danken. Vanuit het
niets behaalden we met onze N-VA-ploeg liefst vijf verkozen gemeenteraadsleden en twee OCMW-kandidaten. Zonder jullie hulp en stem was dit nooit
mogelijk geweest. Want het was voor de nieuwe bestuursploeg een groot
vraagteken wat we in onze mooie gemeente zouden kunnen bereiken. Het
resultaat mag zeker gezien worden.
Met enige fierheid stellen wij dan ook graag de verschillende verkozenen aan
jullie voor. Verder in dit blad kan je nader met hen kennismaken. Het zijn zij die
vanaf januari hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. Het zijn zij die op een
positieve en constructieve manier zullen meewerken om van Zonhoven een
betere gemeente te maken. Elke Zonhovenaar heeft immers recht op goed
bestuur. De N-VA zal er vanuit de oppositie over waken dat dit ook het geval
zal zijn.
Verder ben ik er ook van overtuigd dat deze verkiezingen een nieuwe start
betekenen voor N-VA Zonhoven. Heel wat nieuwe, jonge mensen meldden zich
aan. Tijdens de campagne kregen we heel wat positieve reacties. Daarop zal
deze ploeg verder werken.
De toekomst van N-VA Zonhoven ziet er alvast goed uit.
Pol Bos
Voorzitter N-VA Zonhoven

N-VA Zonhoven wenst u alvast
een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!
DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze kersverse gemeenteraadsleden stellen
OOK ZONHOVEN KLEURT SINDS
14 OKTOBER GEEL
Net zoals in de rest van Vlaanderen
waren de voorbije verkiezingen
voor onze Zonhovense afdeling een
groot succes!
Hoewel het jammer is dat N-VA
Zonhoven als grote winnaar van deze
verkiezingen geen deel zal uitmaken
van de nieuwe bestuursmeerderheid,
verbinden de vijf verkozenen van
onze fractie zich ertoe om de
komende zes jaar op een constructieve wijze oppositie te voeren en om
het beleid van de bestuursmeerderheid van 'Voluit Vld' en CD&V door
een kritische bril te beoordelen.
Ook in de OCMW-raad en in tal van
adviesraden zal onze partij de
volgende zes jaar vertegenwoordigd
zijn. In een volgend nummer zullen
we onze kersverse OCMWraadsleden aan u voorstellen.
Indien uw vragen, suggesties en/of
opmerkingen bij het nieuwe bestuur
geen gehoor vinden, staat de deur
van onze gemeenteraadsleden en
bestuursleden uiteraard steeds open:
aarzel dan niet om een van hen te
contacteren!

Bart
Vanhorenbeek

Katrien
Caers

Advocaat
Gehuwd met Kristien Vaes.
Papa van Niels (14), Wout
(12), Anouk (11) en Thijs (8)
Lid van oudercomité De
Zonnewijzer
Lid Kiwanis Sonuwe
Zonhoven

Fiscaal jurist
Belastingsconsulent I.A.B.
Gehuwd met Paul Wijgaerts
Mama van Jean (8) en
Aurélie (5)
Lid van ouderraad
De Startbaan

Vorig jaar ben ik de uitdaging
aangegaan om de Zonhovense N-VAafdeling als lijsttrekker naar de
gemeenteraadsverkiezingen te leiden.

Toen ik mij engageerde voor het grote
‘verkiezingsavontuur’, had ik eerlijk
gezegd geen idee wat me te wachten
stond. Het zijn dan ook mijn eerste
stapjes in de politiek…

Hoewel ik reeds 16 jaar in Zonhoven
woon en vele honderden inwoners
heb leren kennen, was dit als
inwijkeling een grote stap in het
onbekende. Dankzij de steun en de
stem van velen werd ik verkozen als
gemeenteraadslid: 957 maal dank
daarvoor!
De komende zes jaar zal ik deze blijk
van vertrouwen niet beschamen door
het beleid van het nieuwe
gemeentebestuur nauwgezet gade te
slaan en kritische bedenkingen te
formuleren waar nodig.

Het werd een zeer drukke, intense
maar boeiende periode.
Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de
vele toffe mensen die ik leerde kennen!
Ik ben ook ongelooflijk trots dat 468
Zonhovenaren mij hun vertrouwen
hebben geschonken.

Ik zal mij vooral toeleggen op de
volgende domeinen:
verkeersveiligheid en parkeerbeleid,
lokale economie en veiligheid-milieu.

Dit vertrouwen zal ik niet
beschamen: ik zal me voor 200
procent inzetten om er de volgende
zes jaar voor te zorgen dat onze
burgemeester het zich zal beklagen
de N-VA in de oppositie te hebben.
Lokale economie, financiën en
veiligheid zullen daarbij mijn
bijzondere aandacht genieten.

bart.vanhorenbeek@n-va.be

katrien.caers@n-va.be

2 810 maal bedankt!
Onze evenwichtig samengestelde kandidatenlijst
kreeg tijdens de voorbije verkiezingen het vertrouwen
en de stem van 2 810 kiezers. Dat betekent 19,27
procent van de stemmen.
Dankzij dit prachtige resultaat is de N-VA de derde
partij van Zonhoven geworden. Onze partij zal vanaf
1 januari 2013 in de nieuwe gemeenteraad
vertegenwoordigd worden door vijf
gemeenteraadsleden. Een zesde gemeenteraadszetel
werd trouwens slechts op een haar na gemist.

zonhoven@n-va.be

zich aan u voor
Pol
Bos

Inne
Beckers

Lieve
Mallants

Gepensioneerde
Gehuwd met Nicole
Bisschops
Papa van Nathalie en
Christophe
Voorzitter adviesraad
leefmilieu

Informaticus OCMW
Hasselt
Gehuwd met Luc Bongaers
Mama van Kaat (9)
en Jef (8)
Lid van oudercomité De
Horizon, jeugdbestuur
TC Basveld

Senior boekhoudster
Gehuwd met Gert
Hazevoets
Mama van Tom (11) en
Daan (8)

Door mijn jarenlange ervaring hoop
ik de N-VA-fractie in de
gemeenteraad met raad en daad te
kunnen bijstaan. Als huidige
voorzitter van N-VA Zonhoven heb ik
in het verleden toch al een stevig
politiek cv bijeen gewerkt. Als lid van
de toenmalige Volksunie, waarvan de
N-VA de rechtmatige erfgenaam is,
spendeerde ik al heel wat tijd op het
gemeentehuis.
Zo zetelde ik 18 jaar in de
gemeenteraad, waarvan 4 jaar als
schepen, onder meer bevoegd voor
economie.
Met die ervaring op zak, denk ik het
klappen van de Zonhovense politieke
zweep wat te kennen. Die ervaring
wil ik nu ook volop ten dienste
stellen van deze jonge, ambitieuze
fractie. Want er zit toekomst in N-VA
Zonhoven. Daaraan wil ik
meewerken.

Engagement, van daaruit heb ik de
stap naar de politiek gezet.
Na een boeiende verkiezingsperiode
en een gesmaakte overwinning, wil ik
me de volgende zes jaar concentreren
op mijn nieuwe taak als
gemeenteraadslid.
Ik zal hierbij alle Zonhovenaren
vertegenwoordigen en mijn bijdrage
in de gemeenteraad leveren in het
algemeen belang van Zonhoven en
haar inwoners. Mijn uitgesproken
interesses gaan hierbij uit naar sport,
jeugd en sociaal beleid.
Ik wil jullie alvast bedanken voor de
stem en steun. Jullie kunnen op mij
rekenen.

Bedankt voor het in mij gestelde
vertrouwen. Dit geeft me de
stimulans om het verkregen mandaat
in de komende zes jaar met
toewijding en passie op te nemen.
We gaan deze mooie gemeente
optimaal mee besturen. Ik zal me 100
procent inzetten voor sport, veilige
schoolomgevingen, kinderopvang en
voldoende ontmoetingsplaatsen voor
jeugd en senioren.
We gaan ook luisteren naar de
bewoners van Zonhoven opdat de
kracht van verandering nog sterker
zal worden de volgende zes jaar: we
gaan denken, durven en vooral doen!
lieve.mallants@n-va.be

inne.beckers@n-va.be

leopold.bos@n-va.be

Wist je dat ... er onlangs een inbreker door de politie gearresteerd werd aan de Drij Dreven
dankzij het alerte optreden van een buurtbewoner? Die zag de verdachte door de
tuin van één van de buren sluipen. Door het oprichten van Buurt Informatie
Netwerken (B.I.N.) in Zonhoven, zullen zo’n betrappingen op heterdaad zich
regelmatiger voordoen. Dat zal het veiligheidsgevoel van de Zonhovenaren
serieus verhogen.

... 6 Limburgse gemeenten binnenkort een N-VA-burgemeester hebben?
... De N-VA gemiddeld 22,95 procent scoorde bij de gemeenteraadsverkiezingen en
zo 1 680 gemeenteraadsleden zal tellen in 297 Vlaamse steden en gemeenten?

www.n-va.be/zonhoven

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
Blijft
nu nog deInWetstraat.
CD&V,
sp.a en
voor verandering.
uw provincie,Want
stad, dorp
en straat.
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de Wetstraat.
Want zeg nu zelf:
CD&V,
sp.a
en Open
zijn in Dat
de
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u aan
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alles.
N-VA
uwu aan
vraag
naar
regering-Di
Rupo
echt niet
goedDe
bezig.
Dat zet
merkt
zowat
alles.
Dit land rijdt zichdaarom
steeds verder
En ondertussen
betaalt u wel
verandering
nu alvast.
centraal
op de verkiezingsde factuur.van
Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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STIJG
EN

In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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