Liesbeth Jannis is uw
N-VA-kandidate op 26 mei.
Lees meer op blz. 3.

LEOPOLDSBURG
leopoldsburg@n-va.be I

www.n-va.be/leopoldsburg I april 2019 I nr. 1

VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U. DORINDA VANDECAUTER, LEUKENSTRAAT 3, 3971 HEPPEN

N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur

Van links naar rechts: Svenja Vandendries, Liesbeth Jannis, Toni Fonteyn, Jos Depoorter, Johan Vandenhoudt, Bart Vissers,
Jos Lenchant, Bert Boeckx, Paul Corthouts, Jos Berghmans, Freya Berghmans, Leen Jacobs, Tom Geuens, Marco Nicoli, Diane
De Volder, Jean-Pierre Hus, Dorinda Vandecauter. Niet op foto: Liliane Dieltjens, Jean-Jacques Stoops, Tina Proost, Danny Scheurs
en Oswald Deschepper.

Begin februari kwamen de N-VA-leden uit Leopoldburg samen om hun nieuw afdelingsbestuur te kiezen.
De verkozen bestuursleden staan klaar om zich de volgende drie jaar met hart en ziel in te zetten voor u
en de N-VA-afdeling in onze gemeente.
We hebben bewust gekozen voor een sterk verjongde ploeg, die het roer de komende jaren in handen neemt. Dorinda Vandecauter
neemt het voorzitterschap over van Jean-Jacques Stoops. Bart Vissers volgt Jozef Depoorter op als ondervoorzitter. Jean-Jacques
Stoops en Jozef Depoorter blijven wel actief als bestuursleden. Svenja Vandendries wordt secretaris, Liesbeth Jannis penningmeester
en Paul Corthouts blijft communicatieverantwoordelijke. Met in totaal 22 bestuursleden staat er een ijzersterk team om de N-VAafdeling de komende jaren verder uit te bouwen in Leopoldsburg.
Fractievoorzitter Toni Fonteyn kan, samen met de gemeenteraadsleden Diane De Volder, Jos Berghmans en
Johan Vandenhoudt, rekenen op de steun en dossierkennis van alle bestuursleden, net als Liliane Dieltjens,
die afgevaardigde is in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Alle gegevens van onze bestuursleden
vindt u terug op de website www.n-va.be/leopoldsburg.

Dorinda Vandecauter
Afdelingsvoorzitter
dorinda.vandecauter@n-va.be

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

2

Wordt de schoolomgeving nu echt veiliger?
Op de gemeenteraad van december vorig jaar sprak
N-VA-gemeenteraadslid Jos Berghmans zijn ongerustheid
uit over de bouwaanvraag van drie handelspanden en
twaalf appartementen op de Diestersteenweg 10.
Het perceel ligt recht tegenover de school St.-Michiel.
Het laden en lossen van goederen voor de drie handelszaken moet blijkbaar gebeuren op de parkeerstrook
voor het nieuwe complex.
Waarom verplicht het gemeentebestuur de bouwheer niet om leveringen
te laten plaatsvinden via de grote parking aan de achterzijde in de Faytlaan?
Het laden en lossen van vrachtwagens recht tegenover de ingang van
een school lijkt ons geen goed idee en creëert een onveilige situatie voor
onze schoolgaande jeugd. Voor N-VA Leopoldsburg is de verkeersveiligheid
aan de scholen een absolute prioriteit.

Jos Berghmans
Gemeenteraadslid
jozef.berghmans@n-va.be

Ontdek onze website en Facebookpagina
Website www.n-va.be/leopoldsburg

De N-VA hecht er veel belang aan om u goed te informeren. Op onze website www.n-va.be/leopoldsburg vindt u alle info over de
activiteiten die onze afdeling organiseert en onze tussenkomsten in de gemeenteraad. Ook de huis-aan-huisbladen vindt u terug op
de website.
Het navigatiemenu is zodanig aangepast dat u meteen uw weg vindt naar de informatie die u zoekt.
Een overzicht van de contactgegevens van onze raadsleden en bestuursleden is nooit meer dan een
muisklik veraf. Via de knop ’gemeenteraad’ kan u al onze tussenkomsten in de voorbije gemeenteraden nalezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan vindt u op de website ook een handig
formulier waarmee u uw vraag rechtstreeks aan ons doorspeelt. Klik op de knop ‘contact’ en vul het
formulier in. Mailen naar leopoldsburg@n-va.be kan ook altijd.

Facebookpagina N-VA Leopoldsburg

Via onze Facebookpagina houden wij u met berichten, foto’s en nieuwsitems op de hoogte over de werking van N-VA Leopoldsburg.
Laat gerust een bericht achter op onze Facebookpagina!

Klacht indienen of aangifte doen bij de politie?

Alleen nog mogelijk op afspraak
Sinds kort is het alleen nog mogelijk om klacht in te dienen of aangifte te doen bij de politie op afspraak. Voorheen was
een afspraak niet nodig. Wat vindt u van deze verandering? Is het een vooruitgang? Of misschien juist niet? Laat het ons
weten via leopoldsburg@n-va.be of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina.

leopoldsburg@n-va.be
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Liesbeth Jannis is uw N-VA-kandidate
op 26 mei
Liesbeth Jannis | 11de opvolger Vlaams Parlement

liesbeth.jannis@n-va.be

www.liesbethjannis.be

De N-VA is de enige garantie
voor het verderzetten van
het hervormingsbeleid van
de afgelopen jaren.
Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement.
Vanuit Leopoldsburg is Liesbeth Jannis uw N-VA-kandidate. U vindt Liesbeth terug als 11de opvolger
op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.

Jong N-VA Leopoldsburg ziet levenslicht
Sinds kort heeft Leopoldsburg z’n eigen Jong
N-VA-afdeling. De N-VA-jongeren willen met een
team van enthousiaste en frisse koppen een spreekbuis
vormen voor de jonge inwoners van Leopoldsburg
en Heppen. Het is belangrijk dat wat er echt leeft
onder jongeren en jonge gezinnen in onze
gemeente tot bij het gemeentebestuur komt. En dat
op een laagdrempelige manier.
Je kan ons overal aanspreken: op straat, via de sociale media, via
onze e-mailadressen en onze Facebookpagina N-VA Leopoldsburg.
Neem zeker een kijkje en laat je ideeën achter!
Wil je liever een persoonlijk babbeltje met ons slaan? Een aantal
keer per jaar organiseren we ‘N-VA donderdagt’, waar we in een
ontspannen en spontane sfeer van gedachten wisselen. En bovendien steunen we zo ook onze lokale horeca. Kom gerust eens
langs. De locatie en het tijdstip vind je op de Facebookpagina
van N-VA Leopoldsburg. Tot dan!

Onze N-VA-jongeren.
Van links naar rechts: Dorinda Vandecauter, Svenja
Vandendries, Jente Thijs, Liesbeth Jannis, Britt
Huybrechts.

www.n-va.be/leopoldsburg

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Limburg
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg.

Vlaams Parlement
Steven Vandeput | Lijsttrekker

• 52 jaar - Hasselt
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Karolien Grosemans | 2de plaats

• 49 jaar - Herk-de-Stad
• Kamerlid

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Zuhal Demir | Lijsttrekker
• 39 jaar - Genk
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid

Wouter Raskin | 2de plaats
• 47 jaar - Bilzen
• Voormalig Kamerlid
• Schepen

Europa
Geert Bourgeois | Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

