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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Herman Smulders
Wolfshaegen 180
3040 Huldenberg

Huldenberg
De kracht van verandering begint ook in Huldenberg
“Elke partij, in elke gemeente in Vlaanderen zal in september in haar verkiezingsprogramma
schrijven dat ze staat voor verkeersveiligheid, kwaliteitsvol onderwijs en goede
wegeninfrastructuur. Het is aan jullie om te laten zien hoe we dat met de N-VA invullen.”
(Bart de Wever, Leuven 2012)

Sonia Van Laere,
lijsttrekker
De campagne is intussen volop aan de gang.
Verderop in deze folder kan u de lijst van
kandidaten zien waarmee de N-VA op 14 oktober in
Huldenberg naar de verkiezingen gaat.
Dat er zoveel nieuwe kandidaten bij zijn, zonder
enige bestuurservaring, krijg ik geregeld te horen.
Dat klopt inderdaad. Maar een gebrek aan
bestuurservaring betekent niet noodzakelijk gebrek
aan bestuurscapaciteiten. En jarenlange
bestuurservaring is ook geen garantie op een goed
beleid.
Jos Trappeniers, onze lijstduwer, kent de dossiers in
Huldenberg. Hij zal ons van naaldje tot draadje de
voorgeschiedenis kunnen vertellen. En verder willen
we net breken met de manier waarop in Huldenberg
al tientallen jaren het beleid gevoerd wordt. We
willen Huldenberg op een moderne, dynamische
manier besturen. We willen niet afwachten wat er
op ons af komt. We willen zelf initiatief nemen, het
beleid uitzetten en zelf de richting aangeven.
Onze kandidaten zijn klaar om deze uitdaging aan te
gaan. Ze hebben elk op hun domein ervaring
opgedaan, en bewezen wat ze in hun mars hebben.
In augustus hebt u langs de invalswegen al een
aantal van onze speerpunten kunnen lezen. Het
volledige verkiezingsprogramma is te lezen op
www.n-va.be/huldenberg. U kan met een
eenvoudige vraag ook een gedrukt exemplaar
krijgen.

www.n-va.be/huldenberg

N-VA Huldenberg is die uitdaging aangegaan. Gedurende de voorbije maanden hebben we
ons oor te luisteren gelegd bij vertegenwoordigers van adviesraden en van verenigingen, bij
lokale experten in tal van domeinen en bij heel veel inwoners van de gemeente. We hebben
beleidsplannen bestudeerd, adviezen ingewonnen, het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan doorgenomen…
En het klopt dat alle inwoners, en ook wij van de N-VA , in Huldenberg verkeersveiligheid,
kwaliteitsvol onderwijs en een goede wegeninfrastructuur willen. Maar het is de manier
waarop, waarmee we het verschil willen maken.
We zullen het verschil maken door ons bij het besturen te laten leiden door de 5 N-VA
krachtlijnen voor een goed lokaal bestuur:
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten
2. Bevorderen, niet betuttelen
3. Inspraak, maar ook uitspraak
4. Efficiënte en krachtige lokale besturen
5. Vlaanderen en Europa
Met de N-VA aan de leiding van de coalitie in Huldenberg willen we niet alleen een
verkiezingsprogramma,
beleidsplannen en nog vele
andere plannen schrijven. Als
N-VA willen wij vooral een
beleid met visie.
We zullen er daarom voor
zorgen dat we de
afgesproken plannen
uitvoeren.

N-VA Huldenberg gaat voor
verkeersveiligheid
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1. Sonia
Van Laere
49
OCMW raadslid
Neerijse

2. Wim
Steeno
44
bediende
Ottenburg

5. Nele
De Martelaere
25
onderwijzeres
Sint-Agatha-Rode

8. Karin
Mommaerts
53
ambtenaar
Huldenberg

Onderwijs:
een school op maat van elke
deelgemeente

3. Hans
Mayhi
37
zelfstandige
Huldenberg

6. Dirk
Forier
Riolering:
omwille van milieu,
volksgezondheid en
verkeersveiligheid

9. Annick
Seghers
38
ambtenaar
Huldenberg

41
zelfstandige
Loonbeek

10. Anja
Martens
41
zelfstandige
Huldenberg

13. Martine
Marchal

14. François
Vanhelmont

45
bediende
Neerijse

52
bediende
Huldenberg

17. Alexander
Baervoets

18. Dirk
Van Campenhout

19. Marina
Van Binnebeek

55
zelfstandige
Ottenburg

57
technisch bediende
Neerijse

54
bediende
Sint-Agatha-Rode

www.n-va.be/huldenberg

N-VA

4. Dominik
Verhaegen
42
manager, auteur
Ottenburg

7. Yve
Van Eynde
45
zelfstandige
Ottenburg

11. Herman
Smulders
62
zelfstandige
Neerijse

1

VAN LAERE Sonia

12

VANDENHOEKE Brend

2

STEENO Wim

13

MARCHAL Martine

3

MAYHI Hans

14

VANHELMONT François

4

VERHAEGEN Dominik

15

WALTERUS Ann

5

DE MARTELAERE Nele

16

MAES Kaat

6

FORIER Dirk

17

BAERVOETS Alexander

7

VAN EYNDE Yve

18

VAN CAMPENHOUT Dirk

8

MOMMAERTS Karin

19

VAN BINNEBEEK Marina

9

SEGHERS Annick

20

JOORTER Elke

10

MARTENS Anja

21

TRAPPENIERS Jos

11

SMULDERS Herman

12. Brend
Vandenhoeke
23
bediende
Ottenburg

Ons beter
leren kennen?
Al onze cv’s staan op
www.n-va.be/huldenberg.
Surf maar even.

15. Ann
Walterus
Verkeersveiligheid:
langs invalswegen
en rond scholen

20. Elke
Joorter
34
bediende
Ottenburg

46
bediende
Huldenberg

16. Kaat
Maes
19
student LO
Neerijse

21. Jos
Trappeniers
65
schepen
Loonbeek
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District LEUVEN
1

VAN LAERE Sonia - Huldenberg (Neerijse)

2

DE HAES Johan - Leuven (Wilsele)

3

D’HAESE Katleen - Herent (Veltem)

4

NEVENS Bart - Kortenberg (Everberg)

5

VAN DYCK Frans - Tervuren

6

BOGAERTS Nicole - Tervuren (Moorsel)

Ook in de Vlaams-Brabantse
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
wordt het zaak 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 Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

7

BAUDEMPREZ Karin - Bertem (Leefdaal)

8

VANPOUCKE Lieven - Leuven

9

HUFKENS Renate - Leuven

10

RINGELÉ Dolf - Oud-Heverlee (Blanden)

11

DEMOL Els - Herent

12

VAN MELKEBEEK André - Bierbeek (Lovenjoel)

13

FRANCKEN Theo - Lubbeek (Linden)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.
3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.
5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.

“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.”

Sonia Van Laere
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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