Ja a r g a n g 4 • N r. 3 - j u li 2 0 1 2 • b e s t u u r @ n va h a s s e l t . b e • w w w. n - va . b e / h a s s e l t

V.U. Davy Steegmans
Herkerstraat 27B
3500 Hasselt

Richting
14 oktober
Hoe verwezenlijk ik in zes maanden tijd
meer dan in de voorbije vijfeneenhalf
jaar? Dat lijkt de uitdaging die het Hasseltse stadsbestuur wil aangaan. Dagelijks rijzen nieuwe ideeën uit de grond
met half oktober als streefdatum. De
N-VA is de eerste om goede, nieuwe projecten te onderschrijven. Onze opmerkingen afdoen als verkiezingspraat en zelf
niet meedoen aan verkiezingsprogramma’s "omdat de campagne nog niet bezig
is", vinden we dan wel flauw. Het lijkt
erop alsof het stadsbestuur het niet over
inhoud wil hebben en enkel met mooie
projecten naar buiten wil komen. Ongeacht de manier waarop die tot stand
komen.
Inhoudelijk leverde N-VA Hasselt het
voorbije half jaar wel al heel intensief
werk. Het resultaat stelden we tijdens ons
programmacongres van 16 juni voor.
De mensen die dit programma voor jullie
gaan uitvoeren, krijgen een gezicht. Onze
tandem lijsttrekkers, Steven Vandeput
en Lies Jans, was al enige tijd bekend.
Maar er zijn nog meer mensen die hun
schouders onder het stevige N-VA-project
willen zetten: jong enthousiasme met Jan
Wouters. De wortels van de partij met
medestichter van N-VA Hasselt en lid van
het eerste uur, Guido Fissette. Verruiming met de voorzitter van OKRA Stevoort, Hugo Claes en Bert Lambrechts
van UNIZO.
N-VA Hasselt maakt zich op om samen
met u richting 14 oktober te stappen.
Jeroen Fissette
Secretaris N-VA Hasselt
jeroenfissette@nvahasselt.be

De kracht van verandering begint in Hasselt
De voorbije zes maanden werkte N-VA Hasselt haar verkiezingsprogramma
uit. De principes van de N-VA moeten ook in Hasselt tot hun recht komen.
Ons kostbaar sociaal weefsel wordt van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf opgelegd. Het gemeenschaps-leven bloeit waar mensen zich thuis voelen, waar er
jeugdbewegingen zijn, waar er een bruisende horeca is en een gezond
ondernemingsklimaat heerst. De hoekstenen zijn de gezinnen, een geëngageerde
jeugd, actieve senioren, burgers die werken en ondernemen.
GEZINNEN
Het gezin staat centraal in de samenleving die de N-VA voor ogen heeft. Voor ouders
is het echter steeds moeilijker om werk en gezin te combineren. N-VA Hasselt gaat
voor voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang in heel Hasselt, met een cruciale rol voor een lokaal loket kinderopvang.
JEUGD EN SENIOREN
N-VA Hasselt vraagt polyvalente ontmoetingsplaatsen voor jeugd en senioren,
waar ze hun activiteiten optimaal kunnen organiseren. Senioren moeten ook meer
betrokken worden bij het beleid. Ze verdienen een échte stem in de adviesraad. Enkel
luisteren naar reeds genomen beslissingen is geen inspraak.
MIDDENSTAND
Onze middenstand moet haar activiteiten veilig kunnen uitvoeren zonder angst op
overvallen. De N-VA wil 'blauw meer op straat'. De administratieve taken van de lokale politie moeten vereenvoudigd worden. De hoofdtaak van de politieinspecteurs is veldwerk.
In ruil vraagt N-VA
Hasselt de verantwoordelijkheid van
elke burger om mee
te willen bouwen aan
een hechte gemeenschap, binnen een
verhaal van rechten
en plichten.

STEVEN VANDEPUT
LIES JANS
stevenvandeput@nvahasselt.be
liesjans@nvahasselt.be
Federaal Kamerlid
Vlaams volksvertegenwoordiger
Lijsttrekker
Tweede plaats

Naar een stad
mét visie!

Bert Lambrechts
wordt lijstduwer

N-VA Hasselt werkt aan een stevig programma voor 14 oktober. De kracht van
verandering moet ook in Hasselt worden doorgevoerd. Daarvoor zochten we
naar geëngageerde mensen met een sterke mening die achter ons project staan.
Mensen zoals Bert Lambrechts, die de N-VA-gemeenteraadslijst zal duwen.
“Ik mis een langetermijnvisie voor deze stad bij het huidige bestuur. Daar wil
ik samen met de N-VA verandering in brengen. Dat er zo lang geen oppositie
is geweest, deed het beleid natuurlijk ook geen deugd. Het spel van meerderheid en oppositie zorgt immers voor een sterker beleid”, aldus Bert Lambrechts.
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Hij neemt zijn engagement voor N-VA Hasselt erg serieus: “Ik trek mij terug
uit mijn bedrijf om verwijten van belangenvermenging te vermijden. Ook mijn
mandaten bij UNIZO zet ik op pauze. Dat geeft me de tijd om mij volledig in te werken in alle
beleidsdomeinen van de Hasseltse politiek. Het spreekt voor zich dat het ondernemerschap voor mij een belangrijk
aandachtspunt is. Maar ook het sociaal beleid interesseert mij”, verklaart de lijstduwer van N-VA Hasselt.

N-VA Hasselt ‘verruimt’ verder met Hugo Claes
Hugo Claes zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de N-VA-kar helpen trekken. Hugo is
gepensioneerd en al meer dan 30 jaar bestuurslid van voetbalclub Eendracht Stevoort. Hij zal zich bij
N-VA Hasselt voornamelijk bezighouden met het seniorenbeleid. Als voorzitter van seniorenvereniging OKRA Stevoort is hij daarvoor de ideale man.
N-VA Hasselt is bijzonder opgetogen met de komst van OKRA-voorzitter Hugo Claes.

Jong N-VA Hasselt geeft er een lap op!
De grootste partij van Vlaanderen wil zich ook lokaal
verankeren. De groei van de Hasseltse afdeling heeft tot
gevolg dat Jong N-VA Hasselt boven de doopvont werd
gehouden. Binnen onze kersverse jongerenafdeling willen we zoveel mogelijk Hasseltse jongeren een stem
geven die kan doorwegen. Momenteel zijn heel wat initiatieven voor jongeren immers slechts bestemd voor wie
een vertrouweling van het afspiegelingscollege is. Hasselt moet een stad worden waar alle jongeren zich thuis
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kunnen voelen en een steentje kunnen bijdragen aan het
bestuur. Jong N-VA Hasselt is
bereid om hier voluit voor te gaan!
Heb je interesse om de rangen van Jong N-VA te vervoegen of ken je iemand die geïnteresseerd is? Neem
dan zeker contact op: jongnva@nvahasselt.be.

Zet de zomer in met een Vlaamse barbecue
ZAAL LINDENHOF
Rechterstraat 43
Hasselt-Kuringen
Kindermenu - 1 stuk vlees, groenten, ijsje - 8 euro
Vleesmenu - 1 stuk vlees, groentebuffet à volonté - 10 euro
Vismenu - gevulde forel, groentebuffet à volonté - 11 euro
Veggiemenu - vegetarische burger, groentebuffet à volonté - 10 euro
Extra stukje vlees (verschillende soorten) - 2 euro
Inschrijven voor maandag 2 juli via rikdehollogne@nvahasselt.be.

Een betrouwbare ploeg voor Hasselt
Vier kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen stellen zich kort aan u voor. Zo leert
u hen al wat beter kennen voordat u in oktober het stemhokje binnenstapt. We vroegen hen antwoord
te geven op de volgende twee vragen:
1. Waarom heb je gekozen voor de N-VA?
2. Wat is je prioriteit bij de gemeenteraadsverkiezingen?
• Advocaat, gewezen stafhouder, lid van de Raad van Orde
• Lid partijraad en arrondissementeel bestuur N-VA
• Voorzitter TEVONA (Tehuizen voor Nazorg)
• Gehuwd met Monique Vervaeke, heeft 4 zonen en 6 kleinkinderen
• Hobby’s: voetbal, lezen, reizen, lekker eten en drinken
• Mooiste plekje in Hasselt: het Stadhuis
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1. Het Vlaams zijn, zit in de genen. Kort voor de oprichting van de partij
verzekerde Geert Bourgeois ons dat de N-VA zou gaan voor een onafhankelijk Vlaanderen. Mijn actieve betrokkenheid
bij Leuven-Vlaams en bij de Orde van de Vlaamse Balies versterkte mijn Vlaamse reflex nog.
2. We moeten meer aandacht besteden aan personen met een handicap. De lange wachtlijsten zijn een schande. Het stadsbestuur
kan hierin een belangrijke rol spelen door extra voorzieningen te bouwen of administratieve lasten te verlichten.
• Gepensioneerd
• Gehuwd met Gerard Gerits, mama van Lieve en Raf, oma van Emma, Lena, Julia en Arthur
• Houdt van klassieke muziek
• Mooiste plekje in Hasselt: ’t Begijnhof
1. Van thuis uit kreeg ik de waarden mee die staan voor een Vlaamse en sociale politiek. Ik zette me ook
jarenlang in als voorzitter en bestuurslid van VLA@S Maas-Oeter, Vlaamse Actieve Senioren. Na mijn
verhuis in 2007 richtte ik VL@S-Hasselt op. De N-VA heeft een eigentijdse visie op gemeenschapsvorming en bestuur. Als niet zuilgebonden partij komt ze op voor de hele gemeenschap.
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2. Als jonge moeder gaf ik mijn werk op om te zorgen voor ouders, broer en zus. Ik maakte dus van
dichtbij de noden, onrust en wachttijden mee. Daarom mijn inzet voor meer betaalbare zorgkamers.
Hasselt moet een voorbeeldstad worden, waar jongeren en ouderen samenwerken aan gezamenlijke projecten. Met aandacht en inspraak voor
kansarmen en allochtonen.
• Leerkracht secundair onderwijs
• Partner van Josefien Vandeurzen
• Hobby’s: voetbal, geschiedenis, muziek, lekker eten en drinken
• Mooiste plekje in Hasselt: de abdij van Herkenrode en de Sky Lounge

1. Met de N-VA staat een partij op die zich het lot van de Vlamingen aantrekt. De N-VA is een partij
voor en door Vlamingen die garant staat voor een daadkrachtig en eerlijk beleid.
2. Efficiënt en transparant beleid is een noodzaak. Daarnaast moet Hasselt een stad worden voor alle
Hasselaren: weg met het elitair karakter! Ook de inspraak van alle lagen van de bevolking kan veel
beter. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar de jongeren. In Hasselt moeten jongeren van 0 tot 30
jaar zich thuis voelen en kunnen laten gelden.
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• Administratief medewerker onderwijs
• Gehuwd met Martine Delorge, papa van Guus en Stan
• Dirigent en muzikant bij verschillende muziekgezelschappen
• Mooiste plekje in Hasselt: Domein Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk
1. De beste stuurlui staan aan wal, zegt men spottend. Daarom wil ik met mijn persoonlijk politiek engagement iets verwezenlijken voor de Hasseltse burger. De N-VA is de enige partij
waar ik 100 procent kan achterstaan. Het is inderdaad tijd voor verandering in Hasselt.
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2. De uitspraak “Wie gelooft die mensen nog?” is zeker van toepassing op de huidige Hasseltse
politici. Een transparant beleid en open communicatie zijn essentieel voor de geloofwaardigheid van de lokale politiek, net als burgerinspraak. Daarom moeten raden en diensten weer
meer informeren, luisteren, overleggen en samen tot een oplossing komen. Geen
mededelingspolitiek dus, maar overlegpolitiek!

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.”
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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

