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V.U. Marc Meurrens
Booischotseweg 145
2235 Hulshout

Mark Meurrens krijgt
plek op provincielijst
Op 14 oktober kiezen we
een nieuwe provincieraad.
In de media wordt er bijzonder weinig aandacht
aan geschonken en dat is
onterecht. De provincies
mogen dan een oubollige en voorbijgestreefde indeling zijn van ons land, zij bestaan nog en hebben heel wat invloed op
ons dagelijks leven. Hun bevoegdheden
zijn onder meer onderwijs, sociale en
culturele infrastructuren, preventieve
geneeskunde en sociaal beleid. De raadsleden houden zich ook bezig met leefmilieu, wegen en waterwegen, economie,
vervoer, openbare werken, huisvesting en
het gebruik van talen.
Hoe dan ook: de N-VA zal natuurlijk lijsten indienen voor deze verkiezingen. We
kunnen jullie nu al verklappen dat onze
voorzitter, Mark Meurrens, op deze lijst
zal te vinden zijn. Hij zal de zesde kandidaat zijn voor het district Herentals.

N-VA tussen de bloemen
N-VA Hulshout was present op de Bloemenmarkt in Houtvenne. Dankzij het
mooie lenteweer was er een massa volk.
Ons gele tentje lokte heel wat belangstellenden. Zij kregen op een ludieke
manier informatie over ons verkiezingsprogramma.

De kracht van verandering
N-VA BEREIDT 14 OKTOBER GRONDIG VOOR
Er zijn nog slechts luttele maanden te gaan tot aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Eerst is het nog ‘grote
vakantie’ en daarna tellen we in sneltempo af naar
14 oktober.
De meeste burgers liggen daar voorlopig nog niet wakker van maar in de verschillende partijlokalen begint
de verkiezingskoorts al behoorlijk te stijgen: lijsten
samenstellen, kandidaten coachen, programma’s uitwerken, campagnes voor-bereiden… Het is druk, druk,
druk!
Dat hoort er echter bij en het brengt leven in de brouwerij. Het zou anders maar saai zijn… N-VA Hulshout
zit natuurlijk ook niet stil: verder in dit blaadje laten we
jullie al kennismaken met enkele van onze voornaamste programmapunten en met onze jonge kandidaten.

Niet alleen Bart De Wever
vertolkt de kracht van
verandering. Ook in
Hulshout willen we die
slogan in de praktijk zetten.

DE VERANDERING BEGINT IN HULSHOUT
In haar 10-jarig bestaan heeft de N-VA zich een stevige reputatie opgebouwd als een
eerlijke en betrouwbare partij. Wij blijven trouw aan een gegeven woord en laten ons
niet vangen voor een paar postjes.
Anderzijds is de N-VA ook de partij bij uitstek die naar verandering en vernieuwing
streeft. Dat is zo in de nationale politiek maar zeker ook op gemeentelijk vlak. Ons
‘Traject 2012’ is daar het duidelijkste bewijs van.
Onze N-VA-afdeling wil van deze politieke waarden ook haar handelsmerk maken.
We willen eerlijk en vernieuwend zijn onder het motto ‘De kracht van verandering’.
Wie kan daar beter gestalte aan geven dan een groep jonge kandidaten met frisse
ideeën? Onze jonge mensen bezitten wellicht wat minder politieke ervaring, maar
dat wordt ruim gecompenseerd door hun enthousiaste inzet!
Ben je sociaal geëngageerd, open, rechtlijnig en consequent? Hou je van een
partij die zegt wat ze doet en daarbij ook nog doet wat ze zegt? Dan ben je meer
dan welkom bij de N-VA in Hulshout. Neem contact op met ons via
hulshout@n-va.be of stef.mattheus@n-va.be.
Lid worden kan door 12,50 euro te storten op rekeningnummer
BE10 8601 1533 5204 (BIC: SPAABE22) van N-VA Hulshout met vermelding
van je naam, voornaam en geboortedatum. Jongeren onder de 30 jaar betalen
5 euro, inwonende bijleden betalen 2,50 euro.

De N-VA is er voor jou!
VOOR JONG…
In Hulshout zijn er ongeveer 30 voorschoolse opvangplaatsen voor elke 100 kleuters onder de 2 jaar. Dat sluit aan
bij het Vlaamse gemiddelde, maar is toch ruim onvoldoende. De voorschoolse opvang heeft een belangrijke functie in
ons economisch bestel en wordt bij voorkeur vervuld door de privésector. Maar als de sector tekortschiet moet de gemeente zelf initiatieven nemen.
… EN NIET ZO JONG
De bouw van serviceflats aan het rusthuis werd in onze bevraging vorig jaar met
grote voorsprong aangestipt als het belangrijkste toekomstproject. Dat project stond
al in het verkiezingsprogramma van 2006 maar is nog niet aan de concrete uitwerking toe. De snelle realisatie blijft voor de N-VA meer dan ooit een topprioriteit en
een breekpunt bij mogelijke onderhandelingen. Bovendien willen we ook op korte
termijn mogelijkheden scheppen voor dagverblijf en kortverblijf in ter Nethe.

Mensen verenigen is prioriteit
ZORG VOOR HET SOCIAAL WEEFSEL
N-VA Hulshout vindt dat socio-culturele verenigingen
het middel bij uitstek zijn om mensen bij elkaar te brengen. Daarom wordt het tijd dat daar meer in wordt geïnvesteerd. Wij willen een boost geven aan de verenigingen
en vooral initiatieven steunen die ‘leven in de brouwerij’
kunnen brengen. Er zijn naar ons gevoel de laatste
jaren teveel interessante initiatieven teloor gegaan in
Hulshout. Het moet toch mogelijk zijn om ook in onze
gemeente een braderie, een kerstmarkt en een ‘groot
feest’ of grote fuif nieuw leven in te blazen.
Anderzijds willen we ook aandacht geven aan nieuwere
vormen van ‘verenigen’, zoals buurtfeesten en wijkwerking. Buurtfeesten zijn een fantastisch middel om mensen dichter bij elkaar te brengen en de toenemende

vervreemding tegen
te gaan. Wijkcomités
laten op hun beurt
bewoners participeren aan het beleid.
Verenigingen kunnen leven in de
CULTUURRAAD
brouwerij brengen in Hulshout.
De cultuurraad heeft
een belangrijke taak
in de organisatie van het verenigingsleven en in het sturen van de cultuurpolitiek. Wij willen deze adviesraad
meer armslag en middelen geven om het verenigingsleven op te krikken. Bovendien moet de raad ook zelf initiatieven kunnen nemen. Middelen vrijmaken om een
ernstig cultuurbeleidsplan uit te werken en een cultuurambtenaar aan te werven, is belangrijk voor de N-VA.

Onroerend erfgoed als uithangbord
Denken, durven, doen. Onder deze slogan wil ook N-VA Hulshout zich inzetten voor
het gemeentelijk erfgoed. Dit vereist een actief beleid om de identiteit en herkenbaarheid
van de dorpskernen te waarborgen en verder uit te bouwen. Investeringen in restauratie
en onderhoud hebben bovendien een gunstig economisch effect.
De oprichting van een erfgoedcel op gemeentelijk niveau verbreedt het draagvlak. Dit biedt
de kans om een degelijk beleid inzake onroerend erfgoed lokaal te realiseren. Een nauwe
samenwerking met bestaande organen zoals Heemkring, Gecoro en Cultuurraad kunnen
leiden tot een beter cultuur- en erfgoedbeleid.
Dat de Vlaming een grote belangstelling heeft voor onroerend erfgoed blijkt
uit deze cijfers: in 2011 namen 193 deelgemeenten deel aan de Open Monumentendag. Bijna vierhonderd sites werden bezocht door een half miljoen
Vlamingen. De gemeente Hulshout nam echter niet deel…
Stef Mattheus,
Secretaris N-VA Hulshout
De N-VA pleit voor een betere
bestemming van onroerend
erfgoed, gekoppeld aan het
lokale toerisme en recreatie.

Wil je meer weten over ons programma?
Contacteer ons via hulshout@n-va.be of bezoek
vanaf 15 juni onze website: www.n-va.hulshout.be.

Vijf N-VA-kandidaten stellen zich voor
BART CEULEMANS

KURT ALBERT

De N-VA wil behouden wat kan,
veranderen wat moet.

De slogan ‘denken, durven, doen’
is me op het lijf geschreven.

Ik ben Bart Ceulemans en ik woon
al mijn hele 40-jarige leven in Westmeerbeek. In die tijd is ons dorp
sterk gegroeid en veranderd, maar het heeft hierdoor helaas ook een stuk van zijn eigenheid verloren. We moeten
in Groot-Hulshout opnieuw tussen de mensen durven
staan en oor en oog hebben voor wat er leeft en beweegt.

Ik ben Kurt en woon samen met
m’n echtgenote Oele en onze drie
zonen Giel, Tuur en Nand in Westmeerbeek. Binnen de lokale gemeenschap ben ik beter
gekend als meester Kurt van de vrije basisschool ‘De
Schatkist’, waar ik les geef in de derde kleuterklas. In
mijn vrije tijd ben ik actief binnen de jeugdopleiding van
voetbalclub KFC Houtvenne. Een andere passie is mijn
gitaar. Wat is er mooier voor een muzikant dan samen
met enkele vrienden muziek te spelen!

CINDY VAN MECHELEN
Ik geloof rotsvast
in de aanpak van de N-VA.
Ik ben Cindy Van Mechelen en
woon in de Zijperstraat in Hulshout. Naast mama van drie flinke
jongens ben ik werkzaam in de semiconductor-industrie.
Mijn interesse in de politiek is geleidelijk gegroeid. Maar
al te vaak is gebleken dat de meesten onder ons dezelfde
bezorgdheden delen en dus niet langer bij de pakken
kunnen blijven zitten. Vermits ik mezelf grotendeels in
de visie van de N-VA kan terugvinden, heb ik besloten
mijn schouders mee onder het verhaal van de partij te
zetten.
Ik wil ervoor helpen zorgen dat ieder van ons zowel
privé als professioneel een prachtige toekomst tegemoet
gaat. Te beginnen in onze prachtige gemeente, ons ‘dorp
aan de Nete’.

SOFIE VAN LOMMEL
Ik wil me vooral inzetten voor de
jeugd en zorg in onze gemeente.
Mijn naam is Sofie. Ik woon al heel
m’n leven in Groot-Hulshout. Het
grootste deel van mijn tijd bracht
ik in Westmeerbeek door. Jeugdbewegingen en zorg voor
anderen draag ik een warm hart toe. Dat laatste is gegroeid vanuit mijn beroep als leerkracht in het buitengewoon onderwijs. Dankzij de jeugdraad kwam ik in het
verleden in contact met het wel en wee op gemeentelijk
niveau. Via de N-VA wil ik terug mijn stem laten horen.

Als actief lid binnen het verenigingsleven komt ‘politiek’
al eens ter sprake, met boeiende discussies tot gevolg.
Maar bij die eeuwige discussies rond de tafel kan het niet
blijven als je iets wil zien veranderen. Daarom vind ik dat
de tijd rijp is om actief deel te nemen aan het politieke
debat binnen Hulshout.

SANDRA DUPONT
Ik heb een oor voor de noden van
mindervalide en kansarme mensen.
Mijn naam is Sandra Dupont. Ik
ben 42 jaar oud en woon in Houtvenne. Door mijn handicap ben ik
lid van KVG Hulshout. Daarnaast help ik mensen in
financiële moeilijkheden of in sociale armoede in de Welzijnsschakel. Sinds een paar jaar ben ik voorzitter van
GOOD LUCK, een vereniging waar valide en mindervalide artiesten samenwerken en vaak optreden voor zieke,
bejaarde, mindervalide en minderbedeelde mensen.
Samen willen we tonen dat andersvalide mensen ook iets
kunnen verwezenlijken. Uit eigen ervaring en door de
vele contacten weet ik heel goed wat de noden zijn van
deze mensen en wat er moet veranderen.

NANCY ANTHONE
Ons bestuurslid Nancy Anthone
is al enige tijd ernstig ziek en kan
haar taak als arts en haar functie
in ons bestuur voorlopig niet uitoefenen. Wij wensen haar een
spoedig en algeheel herstel. Hopelijk is ze binnen afzienbare tijd terug aan de slag.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

