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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Mark Meurrens
Booischotseweg 145
2235 Hulshout

Hulshout
We werken aan de kracht van verandering

Lijsttrekker

Myriam
Deckers
“De N-VA gaat voor een
bruisend Hulshout”
N-VA Hulshout maakt het verschil door te
kiezen voor een vrouwelijke lijsttrekker en
-duwer. Myriam Deckers is de trotse
lijsttrekker van het N-VA-team.

Hieronder zie je onze N-VA-ploeg aan de start van de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Het is een ploeg met opvallend veel jonge kandidaten.
Gedreven mensen die hun beste beentje zullen voorzetten om in Hulshout een nieuwe wind
te doen waaien. Ze staan te popelen om aan de slag te gaan en vernieuwende, frisse ideeën
aan te brengen. Daarnaast zorgen de ervaring en bedachtzaamheid van de oude garde voor
een goed evenwicht.
Op de volgende pagina’s kan je nader kennismaken met elk lid van onze ploeg. In een
volgend briefje laten we je kennismaken met de speerpunten van ons programma. Een
programma dat gegroeid is uit een aantal basisopvattingen die voor de N-VA van wezenlijk
belang zijn: onze sociale bekommernis, de versterking van het sociaal weefsel, de steun aan
het verenigingsleven, het stimuleren van de lokale economie, een modern cultuurbeleid,
dienstbaarheid aan de burgers, zorg voor het milieu en respect voor ons cultureel en
onroerend erfgoed.
Ons volledige programma kan je bekomen bij onze kandidaten of via hulshout@n-va.be

Myriam behoort tot de ‘oudere garde’ en heeft
via haar zitje in de OCMW-raad al heel wat
politieke ervaring opgedaan. Ze maakte de
voorbije twaalf jaar deel uit van die raad,
waarvan de laatste zes jaar in het Vast Bureau.
Daar heeft Myriam vooral oog voor de
behoeftes van de oudere generatie en voeling
met de noden van de zwakkere groepen in
onze gemeente.
Via haar jongvolwassen kinderen en haar werk
als sociaal verpleegkundige in een CLB kan ze
zich ook in het gedachtegoed van de jongere
generatie inleven.
Myriams hoofddoel is om iedere (Groot-)
Hulshoutenaar zich thuis te doen voelen in zijn
of haar gemeente! Geef uw stem daarom op 14
oktober aan Myriam Deckers en haar
medekandidaten op de N-VA-lijst. Ze zijn uw
vertrouwen meer dan waard!

De verandering begint in Hulshout.
De N-VA-ploeg is er klaar voor!

www.n-va.be/hulshout
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1. Myriam
Deckers
49
Sociaal Verpleegkundige
Hulshout

2. Stef
Mattheus
25
Leraar Lager onderwijs
Westmeerbeek

8. Kurt
Albert
39
Leraar kleuteronderwijs
Westmeerbeek

"Behouden wat goed is en
veranderen waar het moet"

9. Bart
Ceulemans
40
Huismeester-econoom
secundair onderwijs
Westmeerbeek

13. Anne
VanwesemaelSwerts

"Een nieuwe frisse wind geef
meer zuurstof aan Hulshout"

17. Laura
Pelgrims
22
Studente Lerarenopleiding
Hulshout

www.n-va.be/hulshout

39
Erkend boekhouder-ﬁscalist
BIBF
Hulshout

6. Dorien
Van Opstal

5. Leen
Verlinden
32
Koeltechnicus
Westmeerbeek

3. Kurt
Winkelmans

51
Huisvrouw - Administratief
bediende
Houtvenne

18. Jef
De Cleyn
54
Magazijnier
Hulshout

28
Boekhouder-dossierbeheerder
Hulshout

10. Sofie
Van Lommel
27
Leraar Bijzonder lager
onderwijs
Houtvenne

14. Sandra
Dupont
42
Huisvrouw - Vrijwilliger
gehandicaptenzorg
Houtvenne

19. Koen
Van Hoogten
38
Leraar Technisch Onderwijs
Hulshout

N-VA

4. Jean-Paul
Thys
39
Zelfstandige
Restauranthouder
Tiango
Hulshout

7. Luc
Van den Vonder
46
Arbeider Metaalindustrie
Baltimore
Hulshout

11. Cindy
Van Mechelen
40
Preventieadviseur Facility & Ofﬁce manager
Hulshout

1

DECKERS Myriam

12

VAN DEN BRUEL Gust

2

MATTHEUS Stef

13

VANWESEMAEL-SWERTS Anne

3

WINKELMANS Kurt

14

DUPONT Sandra

4

THYS Jean-Paul

15

HENDRIKX Nathalie

5

VERLINDEN Leen

16

BRUYNSEELS Hilde

6

VAN OPSTAL Dorien

17

PELGRIMS Laura

7

VAN DEN VONDER Luc

18

DE CLEYN Jef

8

ALBERT Kurt

19

VAN HOOGTEN Koen

9

CEULEMANS Bart

20

MEURRENS Mark

10

VAN LOMMEL Sofie

21

ANTHONE Nancy

11

VAN MECHELEN Cindy

12. Gust
Van den Bruel
56
Huisman
Westmeerbeek

Al onze cv’s staan op
www.n-va.be/hulshout.
Surf maar even.

15. Nathalie
Hendrikx

"Voor een modern en
aangepast cultuurbeleid en
een versterking van het
sociale weefsel"

20. Mark
Meurrens
72
Gepensioneerd Ingenieur
Hulshout

Ons beter
leren kennen?

36
Pricing Manager bij Essent
Westmeerbeek

21. Nancy
Anthone
41
Huisarts
Westmeerbeek

16. Hilde
Bruynseels
54
Huisvrouw
Hulshout

“Met volle overtuiging ben ik lid
geworden van het N-VA-bestuur.
Met evenveel overtuiging wil ik
als lijstduwer mijn volle steun
geven aan onze kandidaten!”
(Nancy Anthone)
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District HERENTALS
1

GOOSSENS Kris - Kasterlee

2

PEETERS Marleen - Lille

3

MANNAERT Bart - Herentals

4

COLSON Mireille - Herselt

Ook in de Antwerpse provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober komt het erop aan die keuze voor verandering nog sterker te laten
klinken. Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En
stem op de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw
provincie.
In Antwerpen gaan we voluit voor:

5

PAS Dag - Olen

6

MEURRENS Mark - Hulshout

7

VANLUCHENE Karin - Grobbendonk

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur
de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Kris Goossens
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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