N-VA Hasselt wenst u fijne feestdagen!
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De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
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Ten slotte wens ik u in naam van ons
afdelingsbestuur prettige feesten, een
goede gezondheid en een gelukkig
2018. Ook volgend jaar zal N-VA Hasselt haar beste beentje voorzetten om,
voor u, van Hasselt een betere stad te
maken.
Lut Creemers
Afdelingsvoorzitter
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Om mensen te helpen die het, om
welke reden dan ook, wat moeilijker
hebben, nemen we samen met alle
andere N-VA-afdelingen in Vlaanderen
ook dit jaar weer deel aan de Warmste
Week van Music For Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel. Wij doen
dat nu al voor het achtste jaar op rij.
Dit jaar gaat de opbrengst van onze
acties naar de vzw’s Hartekamp en
Zonnebloemblaadjes. Zij zetten zich in
om kinderen die ziek zijn of een beperking hebben een mooi zomerkamp te
bezorgen. Komt u ons tegen? Geef dan
uw steun! De opbrengst gaat integraal
naar het goede doel. Zo brengen we
met z’n allen een blije glimlach op het
gezicht van de kinderen.
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De eindejaarsperiode is weer aangebroken. Een heerlijke tijd van gezelligheid, familiale warmte en cadeautjes.
Jammer genoeg is dat niet voor
iedereen het geval.
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Beste Hasselaren

Hasseltse meerderheid laat geen
democratisch initiatief toe
De Hasseltse meerderheid heeft sinds haar aanstelling in 2013 al
heel wat dieptepunten bereikt. Op de gemeenteraad van oktober
voegde de burgemeester daar nog een serieuze uitschuiver aan toe.

De N-VA diende tijdens de gemeenteraad van oktober opnieuw een aantal
constructieve voorstellen in. Sinds 2013
heeft de meerderheid al meermaals
sterk onderbouwde N-VA-voorstellen
– weliswaar met lange tanden – mee
moeten goedkeuren. De Hasselaar vaart
daar wel bij, maar de meerderheid wil
dat niet zo gezegd hebben. Dat vond de
burgemeester nu wel welletjes geweest.
Gevolg: over de nieuwe N-VA-voorstellen mocht niet gestemd worden.
Nochtans waren het goede voorstellen:
een internationale kaart voor personen
met een beperking, een app voor een
betere verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd en de toekomst van het
Begijnhof werden. Alle drie werden ze
van tafel geveegd.
De meerderheid lapt hiermee de democratische waarden van de gemeenteraad

aan haar laars. Dat kunnen wij onmogelijk zomaar laten passeren. En al zeker
niet omdat mensen met een beperking,
schoolgaande jeugd en liefhebbers van
het Begijnhof daarvan het slachtoffer
zijn.
De N-VA laat zich niet uit het lood
slaan. Wij laten ons niet muilkorven.
We zullen deze meerderheid op hun
verantwoordelijkheden blijven wijzen.
Dag na dag, week na week zullen we
blijven werken voor u, de Hasselaar.
Verdient Hasselt beter? Wij zijn overtuigd van wél. Maar u beslist. U heeft de
keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen
volgend jaar in oktober.

 teven Vandeput
S
Fractievoorzitter
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De gemeenteraadsleden van N-VA Hasselt

Joske Dexters

Guido Fissette

Sylvia Feytons

Kenny Bloemen

Jan Wouters

Lies Jans

Woonplaats:
Kermt
Beroep: apotheker
Specialiteit: kerkenbeleid, toegankelijkheid en diversiteit
Hobby’s: Davidsfonds
en Marnixring

Woonplaats:
Godsheide
Beroep: advocaat
Specialiteit: veiligheid
en juridische zaken
Hobby’s: supporter
Sporting Hasselt en
Godsheide VV

Woonplaats: Tuilt
Beroep: ondernemer
Specialiteit: kmo’s en
gezinsbeleid
Hobby’s: boekverslaafde en natuurliefhebber

Woonplaats:
Stokrooie
Beroep: administratief
medewerker onderwijs
Specialiteit: fractiesecretaris
Hobby’s: muziek spelen
en dirigeren

Woonplaats: Kuringen
Beroep: parlementair medewerker Jan
Peumans
Specialiteit: sport,
cultuur en energie
Hobby’s: voetbal,
geschiedenis en
erfgoed

Woonplaats:
Kuringen Heide
Beroep: Vlaams volksvertegenwoordiger
Specialiteit: mobiliteit
en sociale zaken
Hobby’s: familie en
gastronomie

Leeftijd: 67

hasselt@n-va.be

Leeftijd: 69

Leeftijd: 35

Leeftijd: 37

Leeftijd: 29

Leeftijd: 43
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t wensen u een gezond en gelukkig 2018!

Rik Dehollogne

Steven Vandeput

Lut Creemers

Marc Collett

Katrijn Otte

Bert Lambrechts

Woonplaats: SintLambrechts-Herk
Beroep: zelfstandig
winkeluitbater
Specialiteit: handelscentrum en openbare
werken
Hobby’s: wandelen en
reizen

Woonplaats:
Heilig Hartwijk
Beroep: minister van
Defensie, belast met
Ambtenarenzaken
Specialiteit: financiën
en algemeen beleid

Woonplaats:
Heilig Hartwijk
Beroep: pedagogisch
adviseur
Specialiteit: onderwijs,
markten, handhaving
Hobby’s: wandelen en
zingen

Woonplaats:
Hasselt-Centrum
Beroep: gepensioneerd
ondernemer
Specialiteit: ondernemerschap
Hobby’s: Rotary en
wandelen

Woonplaats:
Hasselt-Centrum
Beroep: ondernemer
Specialiteit: ontwikkelingssamenwerking
Hobby’s: tennis en
aquagym

Woonplaats:
Rapertingen
Beroep: privésecretaris
minister Vandeput,
provincieraadslid
Specialiteit: stationsbuurt en Begijnhof
Hobby’s: tuinieren en
Bokrijk

Leeftijd: 35

Leeftijd: 50

Hobby’s: duiken en
zeilen

Leeftijd: 64

Leeftijd: 70

Leeftijd: 39

Leeftijd: 55
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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