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DA • 9 februari 2019: 
Bestuursverkiezingen voor alle N-VA-leden. Stipt om 10.30 uur, Taverne Drakar aan de kanaalkom.

Wij zullen als grootste oppositie-
partij gedurende zes jaar bewij-
zen dat we meer waard zijn dan 
een plaats op de oppositiebanken.

Op 14 oktober beslisten de kiezers – die 
altijd gelijk hebben – dat het beleid van 
de voorbije zes jaar blijkbaar in orde was. 
Vanaf 1 januari zal onze gemeente dus 
door dezelfde partijen, CD&V en sp.a, 
bestuurd worden. 

Grootste oppositiepartij
Namens onze mandatarissen en bestuur 
danken we onze trouwe kiezers. Wij 
zullen jullie zeker niet ontgoochelen. De 
N-VA zal, als grootste oppositiefractie, 
het beleid de komende zes jaar nauwkeu-
rig blijven opvolgen. Onze constructieve 
en inhoudelijk sterke oppositie in de 
gemeenteraad is te weinig gekend bij een 
groot deel van de kiezers. Wij zullen onze 

oppositierol dus nog meer in de verf gaan 
zetten. Hierbij zullen we steeds naar het 
beste streven voor onze inwoners. 
Dit zullen we, zoals in het verleden, blij-
ven doen onder de kundige leiding van 
onze fractievoorzitter Toni Fonteyn.
Wij hebben het volste vertrouwen in onze 
vier raadsleden. Maak in dit blad verder 
kennis met hen. Aarzel niet om ze te con-
tacteren. Zij staan echt open voor jullie 
bekommernissen.

De jeugd komt eraan
We kiezen volop voor vernieuwing en 
een actieve rol van onze jeugd. Wij zullen 
hen steunen in hun ambities om de fak-
kel over te nemen. Zij zullen klaar staan 
om binnen zes jaar een rol van betekenis 
te spelen. Ambitieuze jongeren die hierbij 
betrokken willen zijn, heten we van harte 
welkom. Neem contact op met onze Jong-
N-VA-afdeling (zie elders in dit blad).

Namens de N-VA-afdeling wens ik aan 
alle Kampenaren en Heppenaren een 
gezond en welvarend 2019, voor u en uw 
dierbaren. 

Jean-Jacques Stoops
Voorzitter N-VA Leopoldsburg & Heppen

Wist je dat…
….tijdens het verkiezingsdebat van de jeugdraad N-VA in de pei-
ling van 23,5 % steeg naar 32,5 %? Jongerenkandidaat Jente Thijs 
lichtte tijdens dit debat de visie van de N-VA op het jeugdbeleid 
toe. Hèt bewijs dat de N-VA een jonge partij is. Sluit je vandaag 
nog aan!

…de N-VA met haar vier zetels in Leopoldsburg de grootste 
oppositiepartij blijft en ze het CD&V/sp.a-beleid met argusogen zal 
blijven volgen.

… N-VA Leopoldsburg op de sociale media met bijna 900 likes de 
grootste partij van Leopoldsburg is? Like onze Facebookpagina 
‘N-VA Leopoldsburg’ en blijf op de hoogte van onze werking.



2

leopoldsburg@n-va.be

60 jaar, Hogeschooldocent Logistiek
Fractievoorzitter N-VA Leopoldsburg & Heppen

Als Master in de Handelswetenschappen, maar ook vanuit mijn professionele achtergrond, boeien 
mobiliteit, tewerkstelling, economie, ruimtelijke ordening en financiën mij enorm. Leopoldsburg 
moet op haar financiële gezondheid blijven letten, heeft recht op meer economische dynamiek, 
moet haar toeristische troeven beter uitspelen en moet op mobiliteitsvlak toegankelijker worden. 
Gedurende de voorbije zes jaar heb ik als fractieleider, samen met onze gemeenteraadsleden, 
steeds aangestuurd op een sterke en constructieve oppositie. We zullen dit de komende jaren, met 
even veel gedrevenheid, blijven doen! Dus het gemeentebestuur mag er zich aan verwachten dat 
we over hun schouder blijven kijken en waar het moet ook telkens op de vingers zullen tikken.

Blijven waken over een financieel gezonde, mobiele en dynamische gemeente
Toni Fonteyn

56 jaar, Leerkracht

Ik zal erop blijven toezien dat alle vormen van kinderopvang  voldoende kwalitatief uitgebouwd 
worden. Ook de verdere ontwikkeling van het Huis van het Kind  moet een meerwaarde worden 
voor alle jonge gezinnen. De overheveling van ons WZC Reigersvliet en de serviceflats naar VITAS 
zal mijn volle aandacht krijgen. Het dienstencentrum werd enorm afgebouwd, maar de dienst- 
verlening voor de senioren mag niet achteruitgaan! Zij verdienen een zorgeloze oude dag met 
aangepaste activiteiten en individuele ondersteuning. De OCMW-werking zal geïntegreerd worden 
in de gemeente en ook hier moet de nodige hulp gewaarborgd blijven. Een sociale campus uitbou-
wen waar mensen in nood een luisterend oor vinden en tevens materiele hulp kunnen krijgen, is 
noodzakelijk. Ook de vele vrijwilligers in het verenigingsleven wil ik steunen en blijven waarderen.

Gaan voor een eerlijk sociaal beleid in onze gemeente
Diane De Volder

62 jaar, Gepensioneerd politie-inspecteur

Het racen en de overlast op het Astridplein werden door ons aangeklaagd. Met resultaat! 
De meerderheid koos voor een oplossing met paaltjes en verkeersremmers. Dankzij de goede 
samenwerking met de lokale politie kon het straatracen streng worden aangepakt. Ook de 
oneerlijke verdeling van de werklast per wijkinspecteur in de politiezone, daar heb ik de voorbije 
legislatuur met succes op gewezen in de politieraad. We kregen, onder druk van N-VA Leopolds-
burg, een vijfde wijkinspecteur. We hebben gepleit voor meer beveiliging in de stationsbuurt en de 
plaatsing van degelijke ANPR-camera’s op de toegangswegen. De volgende zes jaar zal ik mij dan 
ook voor 100 % blijven inzetten voor een veiligere gemeente.

Inzetten op een veiliger Heppen en Leopoldsburg
Jos Berghmans

55 jaar, Gepensioneerd militair

Als nieuw gemeenteraadslid wil ik mij de volgende jaren inzetten voor een betere sportinfrastruc-
tuur en omkadering van onze sportclubs, voor jong en oud.
Tevens is een vlotte organisatie van evenementen ook een van mijn speerpunten.
Het militaire domein wil ik graag mee helpen ontwikkelen om zo aan de noden van onze 
gemeente te kunnen voldoen. Ook de integratie en inburgering van onder andere nieuwkomers wil 
ik helpen verwezenlijken.

Vechten voor een sportief goed omkaderde gemeente
Johan Vandenhoudt

Uw (nieuwe) N-VA-gemeenteraadsleden
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Word nu lid van Jong N-VA!
Jong N-VA combineert politieke vorming, actie en ontspanning in een vriendschappelijke sfeer. Als lid van Jong 
N-VA ben je bovendien automatisch én gratis lid van N-VA. Voor slechts 5 euro krijg je het driemaandelijkse 
magazine Ronduit!, word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten en kan je deelnemen aan onze activitei-
ten. Woon je op hetzelfde adres als iemand die reeds lid is, dan betaal je slechts 2,50 euro. Iedereen die 30 jaar is of 
jonger kan lid worden!

INTERESSE? NEEM SNEL CONTACT MET:

Svenja Vandendries
Leopoldsburg
T. 0471 84 36 61
svenjavandendries@hotmail.com

Jente Thijs
Heppen
T. 0470 59 43 56
jentethijs@hotmail.com

N-VA Leopoldsburg wenst 
u fijne feestdagen en een 
prachtig nieuw jaar!



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.
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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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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