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Veilig thuis in een welvarend Hasselt

Werk op de plank
Het prachtige resultaat dat onze partij bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 
behaalde, maakt ons bijzonder fier. Tegelijkertijd kwam er meteen het besef dat er 
een enorme verantwoordelijkheid op onze schouders rust. Een verantwoordelijkheid 
die we graag, met veel werkijver en enthousiasme aanpakken. Want er ligt wel wat 
werk op de plank in Hasselt. 

Samen met onze coalitiepartners sp.a, Groen 
en Open VLD schoten we meteen in actie. 
Zo legden we al een kadertekst vast voor ons 
bestuursakkoord. Binnen die lijnen zullen we 
ons beleid verder uitdiepen. We kregen van de 
Hasselaar een duidelijk signaal. We moeten 
als bestuursploeg weer dicht bij onze inwoners 
staan. De nadruk van ons beleid zal liggen op 
cultuur en innovatie. Daarbij willen we van 
Hasselt de gidsstad maken voor Smart Cities. 
Cultuur in zijn breedste betekenis moet de
motor worden voor innovatie én een verbin- 
dende factor zijn tussen onze inwoners.     
Burgerschap wordt een cruciaal onderdeel van 
onze visie op een open, moderne en menselijke 
stad van de toekomst.

En we willen al meteen keihard uit de start-
blokken schieten. Daarom zetten we in op 
enkele ‘quick wins’, dat zijn beslissingen die op 
relatief korte termijn zichtbare resultaten op het 
terrein afleveren. 

Zoals tijdens de kiescampagne beloofd, duwen 
we op de pauzeknop voor enkele nieuwe plan-
ningsprocessen (Blauwe Boulevard, Kurin-
gen-Heide, Runkst, …).  We brengen eerst de 
inwoners en de projectontwikkelaars samen 
zodat nieuwe ontwikkelingen een maximaal 
draagvlak krijgen. 

Een optimale infrastructuur is een van onze 
paradepaardjes. Dus pakken we het fietspaden-
plan aan: snel meer nieuwe fietspaden, de 
bestaande verbeteren en vanaf de invalswegen: 
de invoer van een Zone 30 binnen de Grote 
Ring.

De binnenstad maken we autoluw, waarbij het 
huidige lussensysteem wordt herbekeken. We 
focussen daarbij op het autoluw maken van 
de centrale as Minderbroederstraat-Paardsde-
merstraat. Zo zal de Demerstraat niet langer 
doorkruist worden door de vele auto’s.

Verder richten we een ‘Snelle hulpploeg’ op die 
moet instaan voor kleine herstellingen in de 
openbare ruimte. Zij spelen kort en snel op de bal.

Overkoepelend worden er wijkplatforms 
opgericht. Daarin kunnen we 
alle Hasselaren betrekken bij 
het nieuwe beleid. Want een 
grotere betrokkenheid van 
de Hasselaar blijft een van 
onze kernpunten. 

Met vriendelijke groeten,

Steven Vandeput
Uw toekomstige burgemeester

Lut Creemers 
Fiere voorzitter N-VA Hasselt

Beste Hasselaar,

Namens het ganse N-VA-bestuur  
wil ik u allen van harte danken voor 
de massale steun die u ons gaf op 
zondag 14 oktober. Dankzij uw stem 
werd de N-VA veruit de grootste 
partij in Hasselt. Dankzij uw stem 
mogen wij de komende zes jaar de 
burgemeester, drie schepenen en 
de voorzitter van de gemeenteraad 
leveren. Dankzij uw stem zal de ver-
andering nu ook in Hasselt kunnen 
werken. 

Daarnaast wil ik onze sterke 
bestuursploeg danken voor de 
keiharde inzet om tot dit prachtige 
resultaat te komen. Dit succes is  
immers niet uit de lucht komen val-
len. Zowel voor als achter de scher-
men werd er maandenlang hard 
gewerkt om een stevig inhoudelijk 
programma klaar te stomen, een 
goed uitgebalanceerde kandidaten-
lijst op te stellen en een ijzersterke 
campagne te voeren. 

Ten slotte wil ik elke Hasselaar een 
zalig kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar wensen, evenals een  
vrolijke eindejaarsperiode. Wij  
beloven ook in 2019 ons uiterste 
best te doen voor een beter Hasselt. 
Ik wens u een goede gezondheid, 
het begin van alle geluk. 

Met vriendelijke Vlaamse groeten,
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Steven Vandeput
Burgemeester
Steven Vandeput was 
tot voor kort minister 
van Defensie belast met          
Ambtenarenzaken. Die func-
tie schuift hij aan de kant om 
voltijds burgemeester van 
Hasselt te worden. Voordien 
deed Steven al ervaring op 
als Kamerlid en de afgelopen 
zes jaar was hij uiteraard 
ook fractievoorzitter van de 
N-VA in de gemeenteraad.

Lies Jans
Schepen van de Hasselaar 
(Zorg en Samenleven)
Lies Jans is al negen jaar 
Vlaams volksvertegenwoor-
diger en de laatste vier jaar 
zetelt ze ook als voorzitter van 
de commissie Mobiliteit en 
Openbare Werken. Vóór haar 
periode als volksvertegen-
woordiger was Lies secretaris 
van het OCMW in Diepenbeek, 
waardoor ze de gemeentelijke 
structuren perfect kent. Van 
2007 tot 2009 was ze boven-
dien provincieraadslid.

Rik Dehollogne
Schepen van Economie
Rik Dehollogne is een 
zelfstandige ondernemer die 
van aanpakken weet. Hij is 
uitbater van enkele snoep-
winkels waaronder eentje in 
‘Galerij De Ware Vrienden’ in 
Hasselt. Rik kent de lokale 
Hasseltse economie dan ook 
van binnen en van buiten. De 
afgelopen zes jaar wierp hij 
zich als bedrijvig oppositielid 
ook op als verdediger van de 
Hasseltse middenstand.

Joske Dexters
Schepen van Burgerlijke 
stand
Joske Dexters is apotheker 
op rust en verdiende de voor-
bije zes jaar haar politieke 
strepen met sterk oppositie-
werk. Zij kan als geen ander 
de soms lijvige dossiers 
doorspitten. Als bezige bij 
kan er bovendien geen enkel 
evenement in Hasselt voorbij 
gaan of Joske is er geweest.

Guido Fissette
Voorzitter gemeenteraad
Guido Fissette is al 47 jaar 
lang advocaat aan de Balie van 
Hasselt en oefent zijn beroep 
nog steeds met passie uit. Hij 
gooide zijn juridische kennis de 
voorbije zes jaar in de strijd om 
de hiaten in de stadsdocumen-
ten bloot te leggen en daarmee 
het vorige schepencollege op 
hun fouten te wijzen. Zijn vele 
tussenkomsten over de straat-
namen zorgden dan weer voor 
de humoristische noot tijdens 
de gemeenteraden.

Zonder de inzet en betrokkenheid van deze voltallige ploeg  
hadden we deze prachtprestatie nooit kunnen leveren. Bedankt!



Bert Lambrechts
•  56 jaar 
•  Rapertingen
•  ondernemer

Sven Boeckx 
•  47 jaar 
• Kuringen
• Evenementen-
planner & acteur

Pinar Akbas
•  38 jaar
•  Casterwijk
•  kabinetsmede-

werker staats-
secretaris Zuhal 
Demir

Anne Caelen
•  30 jaar
•  Heilig Hartwijk
•  Expert arbeids-

marktinformatie 
VDAB

Lut Creemers
•  65 jaar
•  Heilig Hartwijk
•  pedagogisch  

adviseur op rust

Dymfna Meynen
•  24 jaar
•  Stokrooie
•  juriste

Silvie Nickmans
•  33 jaar
•  Rapertingen
•  arts/klinisch 

bioloog
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Onze N-VA-ploeg voor Hasselt
Voor N-VA Hasselt kwamen er twaalf verkozenen uit de stembusslag van 14 oktober. Opvallend: bij de twaalf verkozenen zijn er maar liefst 
zeven vrouwen. Ook twee van onze drie schepenen zijn vrouwen. De N-VA heeft geen quota nodig om kansen te geven aan deze dames. 
Bovendien gaan er vijf complete nieuwelingen zetelen in de Hasseltse gemeenteraad: Silvie Nickmans, Dymfna Meynen, Sven Boeckx, Anne 
Caelen en Pinar Akbas zullen vanaf januari hun allereerste stappen in de lokale politiek zetten. N-VA Hasselt trekt zo duidelijk de kaart van 
jong talent, aangevuld met enkele ervaren rotten.

Jan Wouters wordt kabinetschef
Gemeenteraadslid Jan Wouters werd herverkozen in de gemeenteraad maar zal zijn zitje niet opnemen. Burgemeester Steven Vandeput vroeg 
hem immers om zijn kabinetschef te worden voor de komende zes jaar. Iets wat Jan bijzonder goed gaat doen. We wensen hem, en zijn opvolg-
ster in de raad, Pinar Akbas, dan ook veel succes! Ook Kenny Bloemen zal zijn mandaat als gemeenteraadslid niet opnemen en zal de komende 
zes jaar het kabinet van burgemeester Vandeput met raad en daad bijstaan. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Sven Boeckx.

We hebben de afgelopen maanden 
ook een beroep kunnen doen 
op talloze vrijwilligers die ervoor 
zorgden dat we een schitterende 
campagne hebben kunnen voeren. 
Namen noemen doen we niet, dat 
zou te gevaarlijk zijn om iemand te 
vergeten. Maar diegenen die zich 
hebben ingespannen op welke 
manier dan ook, mogen weten dat 
we hun hulp enorm appreciëren. 



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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