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Een nieuwe lente

Sonfederabilia
Als Mamingen willen we zoveel
mogelijk zeggenschap over onze eigen

Een nieuwe lente, een nieuw geluid? Ach, ik geloof dat niet. Want in Machelen horen wij
al sinds jaren hetzelfde geluid.

instellingen en middelen. Tegelijk

willen we ook keuzes maken die voor
sociaal-economisch verantwoorde

Ons schepencollege is al meer dan dertig jaar overwegend politiek links georiënteerd,en
het gevoerde beleid, bijgevolg, rood geïnspireerd.

oplossingen zorgen. Onze kinderen
mogen in de toekomst immers niet het

kind r-an de rekening rr'orden
Dat het Belgische tderale s\-steem
reeds lang vooóijgestreefd is, hoeft
geen betoog meer. Het land

moet

ondertussen een steeds stijgende
belastingdruk slikken, ten*iil de
schuldenberg alsmaar toeneeml
\:iemand *-ordt hier echt beter van.

De krant Het Nieuwsblad publiceerde begin dit jaar haar driejaarlijkse gemeenterapport'
op basis van een bewaging van een gedeelte van de inwoners. Hieruit blijkt dat
de burgemeester en het schepencollege een score haalden van 6,1 op 10. Sinds de
rapporteringen van 2006 en 2009 is er niet echt sprake van een vooruitgang in algemene
waardering door de inwoners. Onbeduidend misschien, maar voor ons toch een teken
dat je voor een gesmaakte verandering in het beleid niet bepaald!n Machelen moet zijn.

Mocht u het nog niet weten, de N-VA staat voor Verandering voor Vooruitgang. Bij
de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen yan 14 oktober 2012 werden wij
echter bver het hoofd gezien. Maar de N-VA werkt hard, ook in de oppositie.

Het confederalisme dat de N-VA
voorstelt, biedt hier een antwoord op.
Laat ons inderdaad allereerst eens

kijken naar wat de gemeenschappen en

N-VA Machelen-Diegem werkt de komende weken hard mee aan de
verkiezingscampagne van de N-VA. Wij willen mee vorm geven aan een verfrissend,
nieuw geluid in ons politieke landschap.

gewesten nog samen wensen te doen.

Bij de uitwerking van dit confederale
model wordt nog steeds ingezet op
solidariteit en samenwerking. Maar het
is wel de enige garantie dat Maanderen

ten volle zeggenschap krijgt en zelf
beslist, met eigen oplossingen voor
eigen problemen.
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tot verandering. Verandering voor Vooruitgang.
Luc Verbiest

Communicatieverantwoordelijke

"Mutatio in Victoriam" (Change to win)
Lieve De Witte

=

Onze mandatarissen en het afdelingsbestuur roepen u op om alle N-VA-kandidaten voor
het Vlaams, federaal en Europees Parlement ten volle te steunen. Met uw steun en stem
zullen zrj er immers voor zorgen dat de aanstaande 'moeder der verkiezingen zal leiden

Voorzitter

Lubbeek

..1.

FBANCKEN Theo, 36 jaar, Kamerlid, burgemeester,

2.

VAN VAERENBERGH

3.

VUYE Hendrik, 52 jaar, proÍessor staatsrecht, Tourinnes-La-Grosse

4.

SPooREN Jan, 45 jaar, burgemeester, Sec.-Gen. van het Eur Platform voor Revalidatie, Teruuren

Kristien, 36 jaar, Kamerlid, gemeenteraadslid, advocaat, Lennik

1.

WEYIS Ben,43jaar, Kamerlid, gemeenteraadslid,

o
o
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2.

SMINATE Nadia, 32 jaar, Kamerlid, schepen, Londerzeel

5. DE CoNINCK lnez, 36 jaar, provincieraadslid, schepen, opwrlk
O
6. VAN LAERE Sonia, 50 jaar, gemeente- en provincieraadslid, Huldenberg
o
7. DEWOLFS Johan, 59 jaar, Íractievoorz, gemeenteraad, KBc-directielid op rust, Tienen o
8. GHYSELS Lena, 54 jaar, provincieraadslid, bediende, Kapelle-0p-Den-Bos
o
9. RENNEN Erik,52 jaa( schepen, provincieraadslid, bediende, Zaventem
o
10. GEYSKENS Annick, 48 jaar, gemeenteraadslid, bediende, Aarschot
O
.11.
VANDEW|ELEMarleen,59jaar,schepen,provincieraadslid,bediende,Kampenhout
O
12.

CLAES

13.

0UAGHEBEUR Stijn, 38 jaar, schepen, Íactiemed. Vlaams Parlement, Sint-Martens-Bodegem

14.

GULDIX Johan, 39 jaar, Íractievoorzitter gemeenteraad, bestuurssecretaris,

15.

DECoNINCK Luc, 59 jaar, burgemeester, Sint-Pieters-Leeuw
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2.
3.

Allessia, 32 jaar, fractiev00rz.gemeenteraad,

adv.sociale zaken, Scherpenheuvel-zichem

Geetbets

HUFKENS Renate,29jaar, gemeenteraadslld, raadgever minisler Bourgeois, Leuven
UYITERSPROT Guy, 49 jaar, schepen, provincieraadslid, bediende, Affligem

SLAUS-GOETHALSSigrid,46jaar,gemeenteraadslid,apotheker,Asse

4.

SCHELLENS Anneleen, 24 jaal gemeenteraadslid,

5.

RooSEN Philip. 53 jaar, gemeenteraadslid, proÍessor, Humbeek

6.

VANNETELB0SCH Frank, 29 jaar, Íractievoorzitter gemeenteraad, Haacht

kabinetsmedewerker B0urge0is, Begijnendijk

7.
Lembeek
8. C0EL Arnout, 28 jaar, bediende energiesector, Rotselaar
9. SCHoUTEDEN l\4arleen, 68 jaar, burgemeester, advocaat, Herenl
LORIES Jo, 47 jaar, gemeenteraadslid, zelÍstandige zaakvoerder,

Kapellen

2,

STEVENS Helga, 45 j., Vlaams volksvertegenw. en Gemeenschapssenator,

3. .

DEMESMAEKER Mark, 55 jaar, Europees Parlementslid, gemeenteraadslid, Halle

4.

IDE Louis, 40 jaar. senator. gemeenteraadslid, arts, Zwalm

5;

VANDERSTEEGEN

6.

M00NS Jan, 43 jaar, gemeenteraadslid,

7. .

MAES Clémence, 6Z jaar, schepen, Steenokkerzeel

gemeenteraadslid,

Miet,5l jaar, provincieraadslid,Íinancieel beheerder,0poeteren-Maaseik
zetÍstandige, Heist-op-Den-Berg

8..., VAN H00ïEGEM Mieke, 52 jaar, gemeente- en provincieraadslid, export manager, Roeselare
.9-,: JANSSENS-VANOPPEN

Simonne, 70 jaar, gemeenteraadslid,

.1:1.,r ST0RME l\4atthias, 54 jaar, hoogleraar, advocaat, Genl
DESCHEEMAECKER Marc, 58 jaar, besluurder, Koksijde

'l;i,: L00NES

Sander, 35 jaar, coördinator N-VA-studiedienst, Koksijde-oostduinkerke

:2,r,, VAN B0SSUYT Anneleen, 34 jaar, adviseur N-VA-studiedienst, Heusden

'3::.

PACKET Ralph,23 jaar, student, Tervuren

4:::: VAru Ofru BR0ECKAnn-Sofie,23 jaar, studente,

Lier

,5:r.,i STASSIJNS Veerle, 61 jaar, senator, gemeenteraadslid, apotheker, Roosdaal

6:ir, I\íUTAMBAYI Laurent, 39 jaar, iurist, Sint-Jans-Molenbeek

7.
*

VAN NoPPEN Flor. 57 jaar. Kamerlid, gemeenteraadslid. Dessel

U mag op eenzelfde lijst op meerdere personen stemmen.
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D'HAESE Katleen, 31 jaar, provincieraadslid, schepen, Veltem-Beisem
ToMBEUR lne,37jaar, gemeenteaadslid, prov. bewegingsverantwoordeluke N-VA,ïenen
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HEENS Hilde, 47 jaar, Íractievoorz, gemeenteraad, aÍgevaardigd bestuurder,

13.

DE CUYPER Geert, 60 jaar, Íractievoorz. gemeenteraad, advocaat, Sint-lvlartens-Lennik
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14.

OTS

o

15

ANN0 Inge, 4TJaar,schepen,communicatiespecialist,

16.

FAES

o
o

17.

VAN HEBCK Karen, 34 jaar, gemeenteraadslid, ombudsvrouw,

18.

ANCIAUX Jan, 55 jaar,

O
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0VERMEER Jeroen, 35 jaar,

o
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20.

SEGERS

O
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WoUTERS Elke, 27 jaar, gemeente- en provincieraadslid, raadgever minister Bourgeois,

o
o

3.
4.

ST0FFELS Bruno, 49 jaar, gemeenteraadslid, leerkracht, Sint-Genesius-Rode

o
o

o
o
o
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Joke,3l jaar, gemeenteraadslid, service manager,

Holsbeek

Halle

Kessel-Lo

ooMW-voozitter, Vilvoorde
{emeenteraadslid, kabinetscheÍ minister Bourgeois, Diest

Willy, 55 jaar, Vlaams volksvertegenwoordiger, burgemeester, Dilbeek

1. PERsYNPeter,5'íjaar,arts,LeeÍdaal
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Grimbergen

Kortenaken

O

o
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5: DE KEGEL Marleen, 53 jaar, schepen, leerkracht, Vlezenbeek
6. FUCHS Liselore, 23 jaar, gemeente- en provincieraadslid, student, Hoegaarden

o
o

7.

O

HEMELINCI«Kristoff,40jmÍrractievoopittergemeentemd,ingenieurengevmgenisdirsteuiGooik

8.
9.

DELVAUX Helga,

52 jaar, Íractievoorzitter gemeenteraad, ambtenaar PDOS, Linter

DELC0URT Agnes, 52 jaar, OcMw-raadslid,

ambtenaar, ondernemet Ternat

10.

STR0oBANTS Katrien, 37 jaar, schepen, boekhouder, Lubbeek

1i.

PEETERSWim,4ljaar,gemeenteraadslid,bediende,Wezembeek-oppem
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. VAN DEN ABEELE Berdien, 27 jaar, gemeenteraadslid, adv0caat, Liedekerke

13.

DE B0ECK Jonas, 35 jaar, gemeenteraadslid, advocaat. Galmaarden

14rr' BINoN Alexander, 37 jaar, eerste schepen, advocaat, oud-Heverlee

ï5.:, C0UCK Jan, 47 jaar, schepen, musicus, 0pwijk
16., DEDoBBEIIER-VANDENEEDELinda,63j.,tÍactieugemeente-enprcumd,tffikrchtoprust,Rmdad

o
o
o
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Greet,30jaaÍ, bediende, Merchtem

WLLEMS Niels, 26 jaar, schepen, adjunct-pr0jectleider

o
o
O

Keerbergen

Heusden-Zolder O

,10-., AIT DAoUD Nabilla, 37 jaar, schepen, zelÍstandige, Deurne

JZ t

o

3. DE BRUYN Piet, 46 jaa( Vlaams volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid, Rotselaar o
4. PARYS Lorin,38 jaar, ondernemer, Leuven
o
5. MAES Lieve, 54 jaar, senatot gemeenteraadslid, Zaventem
o
6- NEVENS Bart, 47 jaar, schepen, bediende en technicus, Everberg
o
7. BRANKAER Dirk, 59 jaar, burgemeester, overijse
o
8. GEERINCKXVeerle, j., 'l$" schepen, architect en stedenbouwkundige, Weerde-Zemst O
9. VERBIEST Peter, 48 jaar, fractievoorzitter gemeenteraad, jurist, Asse
o
11.

O
Genl

O

10.

Europees Parlement
1. : VAN oVERTVELDT Johan, 58 jaar, economisch adviseur,

Huizingen

O
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@ bekijk
@ vind

de filmpjes van de N-VA op YouTube

de N-VA op Linkedln
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volg de N-VA op Twitter
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Ben'Weyts
Lijsttrekker Vlaams Parl"ement

ffi
"Met uw stem strijd ik voor meer Vlaanderen, een
etficiënte overheid en lagere belastingen."

Ben Weyts is vooral gekend als gedreven Parlementslid en ondeivoorzitter
van de N-VA. Met bezieling verdedigt hij het Maamse karakter vàir zijn
streek en komt hij op voor veiïgheid en voor eerlijk bestuur.

Thqo Fiancken is burgemeester van Lubbeek en zetelt in de Kamer sinds
20'10.

Met ziln vele honderden kritische parlementaire wagen en tientallen

wetsvoorstelleq beh.oort de jongste N-VA-lijsttrekker,vpgr de Kaqrer tot de
actiefsie parlementsleden.

Met uw steun wil hij werken aan een eerlijke migratie. Dat betekent eer$ke
kansen geven, maar ook eerlijke antwoorden. Zonder pardon voor illegale

criminelen.

De wereld is een dorp geworden. Alles is met

alles

verbonden. De Europese Unie pakt de uitdagingen aan
die te groot zijnvoor één land.

Wie wil er terug naar de Belgische frank, lange files aan
grensovergangen of ingewikkelde paperassen voor het

in- of uitvoeren van producten? De euro, de eengemaakte
markt en zelfs defensie en een krachtdadiger buitenlands
beleid horen thuis op het Europese niveau.

Net omdat we Europa een warm hart toedragen, durven

we vragen stellen bij de Europese Unie. Niet

als

eurosceptische, maar als eurorealistische partij. De N-VA

staat voor een gedragen Europese samenwerking, die
stevig geworteld is bij de burgers.
De N-VA wil dat de verschillende landen van de EU hun
identiteit kunnen bewaren. De EU moet niet over alles
beslissen. Een Verenigde Staten van Europa, een Europese

superstaat, is dus géén goed idee. De Unie moet groeien
van onderuit en mag niet van bovenaf worden opgelegd.

Vlaams,degelijkrechtdoorzee.Enmetdeg1imlach.Da,sBen..
.t.

"De overheid moet voora! besparen op zichzelÍ in
plaats van de Vlaming die werkt, spaart en onder:
neemt plat te belasten,.l'

Verantwoordel ij kheid belonen

*)
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Belastingen

I

Staatsschuld

I

Samenhorigheid

versterken

q6g.r.Oft\

utí
ConÍedeÍalisme

KIEST U VOOR HEÏ N.VA.MODEL OF VOOR HET PS-MODEL?
Op 25 mei 2?1,4kiezenwe tussen het PS-model of het N-VA-model. En dat is een fundamentele
keuze. De PS voert een beleid dat alleen maar meer belastingen, meer uitgaven en meer schr.rlden oplevert. Terwijl men in het buitenland wel hervormdg deed men dat in België bijna niet.
Wat wel gebeurde, was het doorschuiven van problemen. Naar de volgende regering, naar de
Mamingery naar de belastingbetaler en naar volgende generaties.
De N-VA staat voor een ander beleid. Een beleid gericht op wie werkt, spaart en ondemeemt.
Een beleid dat verantwoordelijkheid beloont. Een beleid dat de belastingen verlaagt, de schulden
af'bouwt en de overheid aÍslankt. En met een staatssftuctuur die deze hervormingen verankert.
Maar ook een beleid dat de samenhorigheicl versterkt. Wie vooruit wil in het leven, kan rekenen
op onze steun. Wij willen vooruit maar laten niemand achter. Met een echt sociaal beleid, geen
socialistisch beleid. We focussen de middelen op wie ze echt nodig heeft.

Dat is Verandering voor Vooruitgang.
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la, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
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De

la, ik wens het verkiezingsprogramma van de N-VA

heer

I

te ontvangen

Mevrouw
Voornaam:
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Gemeente:
Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naart 02 217 35
info@n-va.be - www.n-va.be
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