HULSHOUT
hulshout@n-va.be I

www.n-va.be/hulshout I april 2019 I nr. 1

VERKIEZINGSDRUKWERK – V.U.: KURT WINKELMANS, PEERDENKERKHOFSTRAAT 30, 2235 HULSHOUT

Vier sterke vrouwen uit de Zuiderkempen
De N-VA heeft vier kandidaten uit de Zuiderkempen bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van
26 mei: Laura Kunnen uit Hulshout, Caroline Janssens uit Laakdal, Mireille Colson uit Herselt en Katrijn
van Riet uit Westerlo.
Onze kandidaten willen uw stem en de stem van de Zuiderkempen laten horen in Brussel. Allen kunnen vanuit hun eigen expertise
en achtergrond zorgen voor een stukje ‘Kempisch voeten-op-de-gronddenken’ in Brussel. Deze vier sterke vrouwen zijn de geschikte
kandidaten voor de Zuiderkempen.

Katrijn van Riet

Caroline Janssens

Laura Kunnen

Mireille Colson

7de opvolger Kamer van
Volksvertegenwoordigers

Plaats 23 Kamer van
Volksvertegenwoordigers

Plaats 25
Vlaams Parlement

Plaats 11 Kamer van
Volksvertegenwoordigers

Katrijn van Riet is gemeenteraadslid in Westerlo. Katrijn
werkt al 25 jaar in de recyclagesector. Ze wil haar jarenlange
ervaring ten volle inzetten voor
een ecorealistisch beleid en de
klimaatdiscussie voorzien van
concrete inhoud en haalbare
beleidsvoorstellen.

Caroline Janssens is gemeenteraadslid in Laakdal en werkt als
fractiemedewerker welzijn, gelijke kansen en armoede in het
Vlaams Parlement. Aangezien
ze deze thema’s in de vingers
heeft, wil ze meewerken aan de
verdere uitrol van het sociale
beleid mét rechten en plichten.

Laura is gemeenteraadslid in
Hulshout. Ze heeft een hart
voor de zwakkeren in onze
samenleving. Als juriste ijvert
ze voor de rechten van hen die
zichzelf niet kunnen verdedigen.
Kinderbescherming en
dierenwelzijn zijn dan ook twee
topprioriteiten voor haar. Lees
meer over Laura Kunnen op
blz. 2 en 3.

Mireille Colson is fractievoorzitter van de provincieraad en
eerste schepen in Herselt. Als
schepen is ze onder andere
verantwoordelijk voor duurzaamheid, klimaat en energie.
Met het nodige ecorealisme wil
Mireille voor deze belangrijke
thema’s de link maken tussen
acties op lokaal, provinciaal,
Vlaams en federaal niveau.

Voor
Vlaanderen.
Voor de
Zuiderkempen.
Voor
Vooruitgang.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Maak kennis
met Laura
Kunnen

• 29 jaar
• Samen met Miguel Coenen en
mama van hun 3-jarig dochtertje
Phéline
• Juriste van opleiding, werkt voor
een Hulshouts bedrijf
• Houdt van wandelen en heeft
een hart voor dieren
• Gemeente- en OCMW-raadslid

Uw N-VA-kandidate op 26 mei
Op zondag 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers te kiezen in het Vlaamse, federale
en Europese parlement. Vanuit Hulshout is Laura Kunnen uw N-VA-kandidate. U vindt Laura terug
op plaats 25 van de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Ze stelt zich graag even aan u voor.
Wie is Laura?

Ik ben afkomstig uit Hove. Na enkele jaren ben ik samen
met mijn mama en zus Elise verhuisd naar achtereenvolgens Schoten, Lier en Wuustwezel en nadien in mijn eentje
naar een appartement in het centrum van Antwerpen. Na
mijn rechtenstudies in Antwerpen bracht de liefde me naar
Hulshout. Hier voelde ik me meteen thuis, ik kreeg er een
prachtige dochter Phéline en vond er een toffe job. Ik werk
voor een internationaal bedrijf dat vanuit Hulshout over
heel de wereld actief is.

Laura in de politiek

Het besef van het belang van veiligheid, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een uitgesproken Vlaamse identiteit
overtuigden me om in 2017 lid te worden van de N-VA. Van
het een kwam het ander: ik trad toe tot het afdelingsbestuur
van N-VA Hulshout, een fantastische groep mensen die me
veel leerde en die dat nog steeds doet. Dankzij uw steun
mag ik sinds januari uw stem vertolken in de gemeenteraad.

hulshout@n-va.be

Mijn hart gaat uit naar mensen die hard werken, hun
uiterste best doen om hun kinderen in optimale omstandigheden te laten opgroeien en een bijdrage leveren aan onze
samenleving. Ook zelfstandigen, die dag en nacht zorgen
voor werkgelegenheid en een bloeiende economie, liggen
me nauw aan het hart. In de eerste plaats wil ik me echter
inzetten voor kinderen en dieren, die in onze samenleving
bijzonder kwetsbaar zijn. Of zoals Mahatma Gandhi ooit
zei: “De beschaving van een samenleving valt af te meten
aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.”
Bij N-VA Hulshout heb ik me het afgelopen jaar onder meer
ingezet voor de vele inwoners die misnoegd zijn over de
manier waarop de gemeente communiceert. Of iets correcter: de manier waarop de gemeente niet communiceert. Bij
N-VA Hulshout werk ik actief mee in de werkgroepen rond
communicatie, campagne en programma. Verder ben ik
afdelingssecretaris, beheerder van onze website en van de
Facebookpagina.
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Leden N-VA Hulshout over Laura Kunnen
Hilde Bruynseels en Dorien Van Opstal:

Kurt Albert en Jan Van den Bruel:

“Laura is gedreven”

“Laura is betrokken”

Als pas verkozen raadslid bracht Laura al meteen enkele
voorstellen op de gemeenteraad. Een ervan is de erkenning
van de European Disability Card. Mensen met een beperking
tonen met deze kaart aan dat ze een officiële erkenning van
hun beperking hebben gekregen. Geen honderden verschillende documenten meer, maar één eenvoudige, uniforme
kaart. Hoofddoel is het bevorderen van de toegankelijkheid
tot deelname aan sport-, cultuur- en vrijetijdsbesteding. Met
deze kaart kunnen mensen met een beperking alvast in enkele Europese landen genieten van tal van voordelen, zonder
vervelende discussies aan loketten.

Laura is heel actief in het verenigingsleven in Hulshout. Zo is
ze actief in het oudercomité van De Toverdoos, waar dochtertje Phéline in het tweede kleuterklasje zit. Je kan Laura
dan ook aantreffen op een schoolfeest of achter het vuur bij
een pannenkoekendag. En over bakken gesproken, je kan
Laura’s gezin in het weekend steevast vinden aan de molen in
Bruggeneinde. Ook een facet van Laura: gezelligheid.
Britt De Ceuster en Katrien De Hertog:

“Laura is zorgzaam”

Als N-VA-bestuurslid was Laura de stuwende kracht achter
de invoering, het gebruik en de promotie van de sticker ‘Red
mijn huisdier’, die door het gemeentebestuur gratis verdeeld
“Laura is geëngageerd”
werd. Bij een brand spant de brandweer zich tot het uiterste
Namens onze gemeente is Laura afgevaardigd in de vzw
in om mensenlevens te redden en de materiële schade te
Huis van het Kind. Dit is een organisatie die aangestuurd
beperken. Maar de hulpdiensten zijn er vaak niet van op de
wordt door de OCMW-besturen van Hulshout, Herselt en
hoogte of er zich nog huisdieren in het gebouw bevinden.
Westerlo. Men biedt heel wat gratis dienstverlening: opvoeDe invoering van deze sticker biedt hiervoor een oplossing.
dingsondersteuning, spelotheek, ruilwinkel, peuterspeelpunt, Laura heeft een hart voor dieren.
huiswerkbegeleiding, mamagroep voor anderstalige mama’s,
pamperbank, enzovoort. Verder staan er jaarlijks heel wat
activiteiten op het programma. Als jonge mama is dit een
Stef Mattheus en Kurt Winkelmans:
project dat Laura zeer ter harte neemt.
“Laura is ondernemend”
Stefaan Pelgrims en Sofie Van Lommel:

Bart Ceulemans en Luc Van den Vonder:

“Laura is communicatief”
Bij aanvang van de heraanleg van de Heibaan waren de
bewoners erg ongerust over de toekomst van hun straat.
Ze vonden dat ze onvoldoende gehoord werden door het
schepencollege. In de gemeenteraad ijvert Laura voor een
constructieve dialoog tussen het gemeentebestuur en de
inwoners van de Heibaan en omliggende straten. Heldere en
correcte communicatie vindt Laura een topprioriteit.

Als nieuwkomer in onze N-VA-afdeling nam Laura onmiddellijk de verantwoordelijkheden voor het gebruik van de
sociale media en het uitwerken van onze website op zich.
Communicatie is nu eenmaal haar ding. Vanaf dit jaar wordt
Laura trouwens secretaris van onze afdeling. Laura neemt
graag initiatief en schuwt verantwoordelijkheidszin niet.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
n-va.be/verkiezingen

Kapellen

