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HASSELT
Geen verkiezingen

De N-VA komt naar
u toe met ‘De stand
van het land’
De economische crisis houdt nog
steeds lelijk huis in ons land.
Het zou ons dus niet verbazen als
u en uw gezin wel eens met de
volgende vragen zitten:
•Z
 ullen onze kinderen het slechter
hebben dan onze generatie?
• Zal ik mijn job kunnen houden?
•Z
 al ik opgroeien in een veilige en
gezonde wereld?

V.U.: Marc Roppe, Ridderstraat 25 bus 4, 3500 Hasselt

•W
 aarom zijn alle politici
republikein “behalve in België”?
•Z
 al ik mij een kamer in een goed
rusthuis kunnen permitteren?
De N-VA blijft niet bij de pakken
zitten. En die plannen willen we
met u delen. Zak dus op dinsdag
3 september zeker af naar het
Cultureel Centrum.
Na een welkomstwoord door Lies
Jans geven Kamerleden Siegfried
Bracke en Steven Vandeput u een
‘stand van het land.’ Er is ook
ruimte om uw vragen te stellen.

Siegfried Bracke

www.n-va.be/hasselt

“Het zijn toch nog geen verkiezingen.” Die
reactie kreeg de ploeg van N-VA Hasselt
meermaals toen we op dinsdag 25 juni actie
voerden op de wekelijkse markt. Aanleiding
voor de ludieke actie was de voorstelling
van de langverwachte beleidsnota van het
Hasseltse stadsbestuur.
Deze nota is een zware ontgoocheling. Een
beleidsnota zonder beleidsvisie. Heel wat
mooie ideeën die lazen als een verkiezingsfolder, dat wel. En die ideeën kosten geld.
Geld dat het huidige stadsbestuur niet heeft
en dus bij de Hasselaar zal moeten halen.

Lies Jans, Vlaams volksvertegenwoordiger,
fractieleider OCMW-raad en gemeenteraadslid

Steven Vandeput, volksvertegenwoordiger,
U zal, met dank aan het nieuwe stads
fractieleider gemeenteraad
bestuur, jaarlijks liefst 100 euro extra belastingen betalen, samen goed voor ruim zeven
miljoen euro. N-VA Hasselt wil dat de Hasselaar dit weet en stapt daarom naar
de burger toe. Daar hebben we geen verkiezingen voor nodig.

N-VA stelt opbouwende vragen

Dat valt niet in goede aarde bij de meerderheid. De vele vragen die we vanuit
de oppositie stellen tijdens de gemeenteraad zinnen CD&V en sp.a hoegenaamd niet. Het stadsbestuur leeft nog voort in het afspiegelingscollege van
het vorige bewind. Dat CD&V en sp.a het ook niet nodig achten om met voldoende raadsleden aanwezig te zijn op de gemeenteraad, getuigt van weinig
respect. De N-VA wil een constructieve oppositie voeren. Wij verwachten dan
wel dat de gemeenteraad op een correcte wijze kan plaatsvinden. Het controle
apparaat van de oppositie is er nu eenmaal. Tot spijt van wie het benijdt.
Ondertussen blijven we onze mening zeggen én correcte, opbouwende vragen
stellen.

Stand van het land

Ook op dinsdag 3 september is dat het geval. Dan brengen we een voorstelling
van ‘de stand van het land’. N-VA Hasselt is gastheer voor volksvertegenwoordiger Siegried Bracke. Alle informatie over deze avond vindt u verderop in dit
blaadje. Onze Hasseltse boegbeelden Lies Jans en Steven Vandeput heten iedereen die avond van harte welkom om te komen luisteren én zelf vragen te stellen. Ook niet-leden van de N-VA zijn meer dan welkom. We luisteren immers
graag naar de mening van anderen. Ook als het geen verkiezingen zijn!

Zal ik mijn job kunnen
houden?
Tine, 38 jaar, verpleegster in de gehandicaptenzorg

Vandaag is acht procent van de Belgen werk
zoekend. Bovendien werken er nergens in Europa
minder vijftigplussers en mensen van vreemde
origine dan in dit land. En de crisis kost ons
iedere dag nieuwe arbeidsplaatsen, niet het
minst door het lakse beleid van de regeringDi Rupo. Dat legt een hypotheek op onze
toekomst. Daarom legt de N-VA plannen op
tafel om mensen aan de slag te houden én
nieuwe banen te creëren.
In onze maatschappij kunnen we elk talent
gebruiken. Jong en oud. Hoog- en laagopgeleid.
Maar daarvoor is een beleid op maat nodig.
Dat is enkel mogelijk als de deelstaten zelf
het werkbeleid kunnen sturen. Als het aan
de N-VA ligt, kan Vlaanderen voortaan inzetten
op zijn sterktes in de globale economie en zo
werkzekerheid garanderen. Als u nog niet klaar
bent voor deze veranderende arbeidsmarkt, dan
helpen we u om uw plaats te vinden. Een correct
verloonde, kwalitatieve job, die ook ruimte
laat voor uw gezin, is het fundament van een
welvarend Vlaanderen.

Blijft er plaats in onze gemeente
voor een jeugdhuis?
Emma, 16 jaar, studeert hard en fuift graag

De N-VA is de gemeenschapspartij bij uitstek.
Gemeenschapsvorming is de essentie van
onze ideologie. Vlaanderen moet een levendige
en weerbare gemeenschap zijn. Op de werkvloer
en in scholen maar ook in de sportclub, het
jeugdhuis of de ouderenvereniging. Engagement
en respect zijn daarbij de kernwoorden.
Dat duizenden en duizenden vrijwilligers in heel
Vlaanderen elke dag opnieuw het beste van
zichzelf geven om zieken te verzorgen, jongeren
te leren sporten of daklozen eten te geven,
juicht de N-VA toe. En daar willen wij op blijven
inzetten. Zonder overdreven regelneverij die het
verenigingen nodeloos moeilijk maakt maar met
het engagement van jong en oud om samen te
bouwen aan een maatschappij waar iedereen
zijn plek heeft. Ook voor nieuwe Vlamingen is het
verenigingsleven een uitgelezen plek om vorm
te geven aan een solidair en verantwoordelijk
Vlaanderen.

info@nvahasselt.be

u komt
toch oo
k

?

Moeten onze kinderen
de schulden van onze
generatie afbetalen?
Zal ik mij een kamer in
een goed rusthuis kunnen
permitteren?
Jos, 76 jaar, actieve senior

De Belgische bevolking vergrijst zienderogen. Dat
brengt een gigantische meerkost met zich mee. En
als je weet dat het gemiddelde pensioen in België
laag is in vergelijking met de buurlanden, is goede
zorg geen evidentie voor veel senioren. De N-VA
wil zorg dragen voor de generatie die hielp onze
huidige welvaart op te bouwen.
Wil u na uw pensioen verder werken, dan moet
dat volgens de N-VA kunnen. U bent namelijk maar
zo oud als u zichzelf voelt. Wil u genieten van
uw welverdiende rust? Dan heeft u recht op een
betaalbaar rusthuis met gekwalificeerd personeel,
of op een degelijke zorgwoning. En uiteraard zorgen
wij voor voldoende mogelijkheden om actief uw
oude dag door te komen. “Is dat wel betaalbaar?”
horen we u vragen. Het antwoord luidt ja, als we de
juiste prioriteiten stellen, in elke geleding van onze
maatschappij.

Zal ik opgroeien in een veilige
en gezonde wereld?
Milan, 7 jaar, voetbalt bij de duiveltjes

Elk kind verdient het om de toekomst hoopvol tegemoet te
zien. Met hoge energieprijzen, wagens die elke dag stilstaan
in files en een groeiend onveiligheidsgevoel is die positieve
blik niet altijd evident. Maar de N-VA durft het aan om onze
kinderen een veilige en gezonde toekomst te beloven.
Zo streven we naar een gezonde energiemix, die de
stroombevoorrading garandeert, de prijzen drukt en het
milieu zo weinig mogelijk schaadt. Een leefbaar Vlaanderen
waarin iedereen over straat kan lopen zonder met drugs
of andere overlast geconfronteerd te worden. Waar uw
kinderen veilig met de fiets naar school kunnen gaan en u
kan kiezen uit het beste vervoermiddel om tijdig op uw werk
of sportclub te geraken. Dat kan maar als we hier samen
aan werken, zonder taboes en zonder vooroordelen. Daarom
hecht de N-VA veel belang aan het sociale weefsel dat ons
allemaal bindt.

Jan, 42 jaar, bedrijfsleider in een kleine KMO

De crisis heeft diepe wonden geslagen in
de staatskas. En dat voelt u iedere dag in
uw portemonnee. De regering-Di Rupo
maakt het er niet gemakkelijker op door
de loonlast historisch hoog te houden
en bij elke begrotingscontrole nieuwe
belastingen te heffen. Bovendien stijgt de
staatsschuld elke dag. En die zullen onze
kinderen en kleinkinderen inderdaad moeten
afbetalen.
De N-VA stapt echter niet mee in een
doemscenario. Als we vandaag nog de
verandering inzetten waar ons land nood
aan heeft, dan kunnen we de komende
generaties ontlasten zonder de huidige pijn te
doen. De loonkost moet omlaag, dat is een
eerste vereiste. Zo trekken we bedrijven aan,
creëren we jobs en stellen we de welvaart
van uw gezin veilig. De N-VA wil ook werk
maken van eerlijke belastingen, waarvan
u weet dat ze integraal besteed worden
aan uw noden. Bij het leven komen zorgen
kijken, daar kunnen we niet onderuit. Maar
de overheid kan die zorgen voor u en uw
kinderen wel zo klein mogelijk maken.

Beste Hesseliere en Hesseloskes,
Binnenkort kunnen wij uitleg vragen en krijgen van verschillende N-VA-mandatarissen
over de echte stand van zaken in België.
Onverbloemd en objectief zullen zij de vele
Di Rupo-regeringsmaatregelen toelichten die
weinig rekening houden met de economische
en sociale realiteit en ons aller toekomst zwaar
beproeven.
Onze partij neemt hier duidelijke en eerlijke
standpunten in. De informatie hierover is voor
alle mede-Hasselaren uiterst belangrijk.
Daarom roepen wij op tot een open en leerrijk
informatief debat samen met Lies, Steven en
Siegfried.
Iedereen dus van harte welkom op 3 september
in het Cultureel Centrum.
Warme groeten,
Marc Roppe
Voorzitter N-VA Hasselt

komt naar u toe.

www.n-va.be/cafe-bij-bracke

De N-VA komt naar u toe
Siegfried Bracke bezoekt alle provincies.
U vindt alle data en locaties op www.n-va.be/cafe-bij-bracke
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In de provincie Limburg:
3 september om 20 uur
HASSELT - Cultureel Centrum
gastspreker: Steven Vandeput
welkomstwoord: Lies Jans

T
U KOM ?
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30 september om 20 uur
LOMMEL - CC Adelberg
gastspreker: Huub Broers
welkomstwoord: Peter Luykx

“Ons land staat
voor heel wat
uitdagingen. Laat
ons daarom de
kans grijpen om
onze welvaart
veilig te stellen.
Siegfried Bracke

