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V.U. Pol Bos
Dwarsstraat 21
3520 Zonhoven

Herfstwandeling
ZONDAG 27 NOVEMBER
VANAF 14 UUR
NATUURGEBIED DE TEUT

Met de blik op 2012
Beste Zonhovenaren,
Met enige fierheid stelt N-VA Zonhoven in dit nieuwe huis-aan-huisblad de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Met Bart Vanhorenbeek plaatst
onze afdeling een jonge en gedreven persoon aan het roer van ons schip. Dat zet nu
resoluut koers naar oktober 2012. Bart wil zich alvast ten volle inzetten voor iedere
Zonhovenaar. Op de binnenbladzijden maakt u kennis met hem.
EEN VEELBELOVENDE START
In ons blad van april kon u al kennismaken met ons nieuwe en dynamische bestuur.
Op de startactiviteit van N-VA Zonhoven op 16 mei kwam niemand minder dan de
Eerste Burger van Vlaanderen onze afdeling toespreken. Jan Peumans lokte heel wat
volk naar deze gespreksavond. Het werd een boeiende en gezellige babbel.

Als jonge afdeling wil N-VA
Zonhoven alle leden en
sympathisanten graag ontmoeten
tijdens onze herfstwandeling in het
natuurgebied van de Teut op
zondag 27 november 2011.
Om 14 uur bent u van harte welkom
in het kamphuis aan de Hengelhoefseweg 15 (naast de ingang van
Camping Holsteenbron). Daar start
onze wandeling van 6 à 7 kilometer.
Na deze wandeling kan er gezellig
nagepraat worden in het kamphuis.
Wij serveren u dan Zonhovense
boekweitkoek met Loonse stroop en
een tas koffie of een glas Zonderik.
Ook een Zonderik-jenever, een tas
soep of een warme chocomelk zal
ongetwijfeld in de smaak vallen.
Inschrijven kan bij onze secretaris:
jo.vandendorpe@n-va.be.
De uiterste inschrijfdatum is
23 november 2011. Vermeld steeds het
aantal kinderen en volwassenen, zodat
wij voor voldoende boekweitkoeken
kunnen zorgen.

EEN ACTIEVE AFDELING
Het bestuur zit echter niet stil. Op zondag 27 november organiseren we een mooie herfstwandeling op natuurdomein De
Teut. Na deze wandeling kan u samen met onze leden en het
bestuur proeven van een lekkere boekweitkoek. Meer informatie vindt u in de linkerkolom. We hopen u massaal te
mogen verwelkomen. Iedereen is van harte welkom!
Met vriendelijke Vlaamse groeten,
Pol Bos
Voorzitter N-VA Zonhoven
leopold.bos@n-va.be

BART VANHORENBEEK: LIJSTTREKKER N-VA ZONHOVEN
• Advocaat aan de balies van Hasselt en Leuven
• Gehuwd met Kristien Vaes
• Papa van Niels, Wout, Anouk en Thijs
• Passie: Wielrennen
• Levensmotto: Pluk de dag
• Favoriete boek: misdaadromans van
Karin Slaughter
• Favoriete tv: Ronde van Vlaanderen,
Benidorm Bastards, Expeditie Robinson
• Favoriete Zonhovenaar: illustrator Lieve Baeten
Meer weten over Bart? Neem een kijkje op pagina 2…

Streven naar meer inspraak
N-VA Zonhoven wil zich volop
inzetten voor een beleid dat
luistert naar de inwoners.

Beste Zonhovenaar,
Begin dit jaar maakte de Zonhovense N-VA-afdeling een stevige
doorstart. De enthousiaste bestuursploeg schoot meteen in actie. Enkele
maanden geleden vroegen ze mij om
als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012
te trekken. Met een fris en vernieuwend programma voor onze prachtige
gemeente ben ik bereid die handschoen op te nemen.
Ondertussen woon ik al 15 jaar in Zonhoven en
politiek kreeg ik zowat met de paplepel binnen. De
tijd was dan ook rijp om deze nieuwe uitdaging aan
te gaan.
Het is voor mij een hele eer om een goed onderbouwd N-VA-programma uit te werken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ik doe dit echter
niet alleen. Onze dynamische en enthousiaste ploeg
van Zonhovenaren is
een mix van jarenlange
Een mens heeft twee
ervaring en nieuwe georen en één mond om
zichten. Samen met hen
twee keer zoveel te
zal ik mij keihard inzetluisteren dan te praten
ten voor de inwoners
Confucius
van Zonhoven.
INSPRAAK
Op nationaal vlak streeft de N-VA naar een Vlaanderen dat werk maakt van economische welvaart en
sociaal welzijn voor al haar inwoners. Onze N-VAafdeling zal dit in Zonhoven nastreven voor àlle Zonhovenaren.
De komende maanden werken we verder aan ons
verkiezingsprogramma. Daarin zullen we zeker streven naar meer inspraak voor de Zonhovense inwo-

ners en zelfstandigen/ondernemers in het lokale
beleid.
N-VA Zonhoven is er immers van overtuigd dat er
heel wat goede ideeën verloren gaan doordat de burger, van jong tot oud, niet betrokken wordt in de
besluitvorming.
ROOSTERBEEK
De Zonhovense N-VA zal vastberaden de Roosterbeek afvaren richting gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012. Wij hopen hierbij vele Zonhovenaren te kunnen overtuigen om onderweg mee
aan boord te stappen.
Tijdens onze reis door Zonhoven zullen wij het
gezegde van de Chinese filosoof Confucius dat bij dit
artikel afgedrukt staat, steeds
voor ogen houden. Wij hopen
in de komende maanden veel
naar u te kunnen luisteren.
Met vriendelijke Vlaamse
groeten,
Bart Vanhorenbeek
Lijsttrekker N-VA Zonhoven
bart.vanhorenbeek@n-va.be

HAZODI met de billen bloot
Enkele weken geleden keken vele
Zonhovenaren met stijgende verbazing naar een Panorama-uitzending
van de VRT. Daarin kwamen de wantoestanden bij de politiezone HAZODI (Hasselt- Zonhoven-Diepenbeek) aan bod. De voormalige top van
de politiezone en de Hasseltse burgemeester gingen
hierbij met de billen bloot.
Tijdens de uitzending bleek ook dat de N-VA de drij-

vende kracht is in de parlementaire onderzoekscommissie van het Comité P om de waarheid te achterhalen. Zo moet er een einde gemaakt worden aan
de wantoestanden bij de politiezone HAZODI.
N-VA Zonhoven zal samen met de N-VA-afdelingen
van Hasselt en Diepenbeek overleg plegen en dit
dossier van nabij opvolgen. Bij een volgend onderzoek moet er voldoende tijd genomen worden om
het hele dossier uit te spitten.

Eerste Burger van Vlaanderen op bezoek
Op 16 mei kwam Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans de
oprichting van N-VA Zonhoven vieren. Deze foto’s geven een
mooie impressie van een geslaagde avond.
Een begeesterende Jan Peumans was in topvorm
tijdens de gespreksavond van N-VA Zonhoven.

De voorzitter van het Vlaams Parlement
lokte heel wat geïnteresseerden naar de Quint.
Vlaams parlementslid Lies Jans, meter van de afdeling,
luisterde mee.

Het geschenk dat de Riemstenaar achteraf mocht ontvangen
van ondervoorzitter Theo Stulens was
dubbel en dik verdiend. Jan kon het cadeau erg appreciëren.

Lid worden van de N-VA? Het kan!
Het ledenaantal van de N-VA in het algemeen en van N-VA Zonhoven in het
bijzonder zit in stijgende lijn.
Sta je ook achter onze standpunten?
Kan je je vinden in onze rechtlijnige visie op de maatschappij?
Wil je inspraak hebben in de organisatie en het programma van onze partij?
Heb je interesse voor gemeentepolitiek?
Aarzel dan zeker niet om lid te worden.
Mail je gegevens door naar ledenverantwoordelijke Jo Vanden Dorpe via
jo.vandendorpe@n-va.be. Hij stuurt je de nodige informatie toe.
Bezoek ook eens onze webstek: www.n-va.be/zonhoven.
Ook als je interesse hebt om binnen het bestuur van N-VA Zonhoven
actief mee te werken aan de uitbouw van de afdeling, horen we dit
graag!
Tot binnenkort!

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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:
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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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