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De kracht van verandering

De verandering begint in Heist-op-den-Berg
Ook in Heist-op-den-Berg steekt de verkiezingskoorts de kop op. Partijen proberen hun lijst voor de lokale verkiezingen op 14 oktober te vullen met mensen die
hun ideeën steunen. Zo ook N-VA Heist-op-den-Berg. Onze lijsttrekker Eddy
Gorris en Jan Moons, een bekend gezicht uit de sportwereld, zijn u niet onbekend. Maar ook Jan De Haes, de lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen,
komt uit Heist-op-den-Berg.
EDDY GORRIS:
“Het succes van de N-VA
ook in onze gemeente verankeren”
EDDY GORRIS
Lijsttrekker
gemeentelijst
eddy.gorris@n-va.be

De N-VA wil na de
volgende verkiezingen mee het beleid bepalen in onze gemeente. “We
zijn ervan overtuigd dat onze inwoners verandering willen”, weet Eddy
Gorris. “Meer openheid in bestuur en
de inwoners meer betrekken bij belangrijke beslissingen zijn terechte
verlangens die we bij heel wat mensen
opvangen.” De N-VA staat in onze
gemeente klaar met een zeer gemotiveerd team en een sterk lokaal programma. Binnenkort zullen we heel
wat inwoners bevragen over wat zij
belangrijk vinden en willen veranderen in onze gemeente. “Want we beseffen dat heel wat kiezers het succes
van de N-VA op nationaal vlak ook
willen verankeren in onze gemeente. U
kan alvast rekenen op mijn inzet en gedrevenheid om politieke verantwoordelijkheid op te nemen. Samen met u
kunnen we onze gemeente beter
maken.”

JAN DE HAES:
“Vastgeroeste structuren
loswrikken”
JAN DE HAES
Lijsttrekker
provincie,
district Lier
jan.dehaes@n-va.be

Jan De Haes, topman bij Horeca
Vlaanderen, trekt bij de komende verkiezingen de Antwerpse N-VA-provincieraadslijst voor het district Lier.
De Haes is reeds 8 jaar voorzitter van
Horeca Vlaanderen. Voordien was hij
10 jaar ondervoorzitter. Voor De Haes
is de overstap van het middenveld
naar de politiek een logische stap. De
Haes: “Ik kom uit een politieke familie. Mijn vader is bijna een kwarteeuw
OCMW-voorzitter geweest, mijn broer
negen jaar schepen. Zelf ben ik al van
jongs af aan op de barricaden gaan
staan om vastgeroeste structuren los te
wrikken.”

JAN MOONS:
“Geboren en getogen
Vlaams-nationalist”
Jan Moons
jan.moons@n-va.be

Jan Moons is onder
meer verantwoordelijk voor het
commercieel management van KSK
Heist. Hij is de zoon van de gelijknamige huisarts en prominent Volksunieman Jan Moons, maar is vooral bekend als ex-doelman van Lierse, Genk,
Heist zelf én de nationale ploeg.
Moons is al Vlaams-nationalist van in
zijn studententijd en steunt de
Vlaamse gedachte en het programma
van de N-VA. “Ik kies er nu voor om
aan politiek te doen”, bevestigt deze
aanwinst voor onze ploeg. “En dat kan
ik alleen bij de N-VA. Dat is voor mij
door mijn familiale achtergrond en
mijn eigen overtuiging een logische
keuze.”
Met haar lijst schuift onze N-VAafdeling kandidaten naar voor uit
alle lagen van de bevolking, van
verschillende leeftijden en verspreid over groot Heist. Op die manier kan men een degelijk bestuur
uitbouwen met ondersteuning op
alle beleidsniveaus!
Katleen Vantyghem
Verantwoordelijke communicatie
N-VA Heist-op-den-Berg
katleen.vantyghem@n-va.be

N-VA Heist-op-den-Berg steunt op
Enkele mensen in de kijker …

N-VA WIL OOK IN
HEIST-OP-DEN-BERG
VERANDERING
Het beleid moet afgestemd zijn op het
algemene belang. Het mag niet
afhangen van de wensen of de mening
van individuele personen of van de
gemeentelijke overheid. We lichten al
een tip van de sluier van ons
verkiezingsprogramma op:

WILLY ANTHONIS

INGE CERULUS

Oud is nog niet out!

Goede regels én die naleven

JORIS DE PRETER

MARIO DE PRETER

PATR

Recreatief fietsen
langs één kant van de Nete
mogelijk maken

Meer aandacht
voor onze actieve tweeverdieners
in het gemeentebeleid

R
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FRANK JORISSEN

JAN MOONS

CHARL

Een gezellige buurt om te wonen

Een coherent beleid
met langetermijnvisie

Meer k
ondernem

MONIQUE THIJS

INGE VAN ESBROECK

MARK VAN ESBROECK

MARC V

Een sociaal maar
rechtvaardig beleid

Een aangename Bergstraat
voor iedereen

Inspirerend en efficiënt besturen

Veiligh

Goede fie

• Gezond financieel beleid:
verantwoordelijk en efficiënt gebruik
van uw centen
• Mobiliteit: veilige en betere
fietspaden, betere doorgankelijkheid
van de deelgemeenten én de kern
• Lokale economie: middenstand in
deelgemeenten is belangrijk, we
moeten ook KMO’s aantrekken voor
meer werkgelegenheid
• Gemeente ten dienste van de
inwoners: ombudsdienst die werkt
met een in- en output; meer inspraak
van de burger
• Onderwijs: veilige schoolomgeving,
kwaliteitsvol onderwijs voor alle
niveaus
Lees meer op onze website:
www.n-va.be/heist-op-den-berg

een grote groep actieve bestuursleden.

INGE CLÉ

JOHAN DE COSTER

BERT DE HAES

JAN DE HAES

Meer en
kwaliteitsvolle groene
ontspanning- en ontmoetingsruimten

Een mooie nette woonomgeving

Heist moet weer
op de provinciale kaart

RICK GEYSELS

EDDY GORRIS

RUBEN JACOBS

MARC JANS

espectvolle en
pecteerde buurten

Een open beleid voor de inwoners

Goed financieel bestuur,
met gezond verstand

Onze ambitie:
N-VA wil meebesturen!

LOTTE REYPENS

CHRISTOPHE TACK

TIM TEURFS

FRANK THIELEMANS

kansen voor jonge
mers en zelfstandigen

Voor een efficiënt bestuur

Zuinig met de centen van de burger

Wij willen bouwen
aan een veiliger samenleving

VAN PUYMBROECK

RENÉE VAN TRICHT

KATLEEN VANTYGHEM

MAARTEN VERVLOET

Een gezond hart voor iedereen

Respect en verantwoordelijkheid

Jongeren maken de toekomst

etspaden in heel Heist

heid en leefbaarheid

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.
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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.
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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

