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V.U. Paula Baeb
Smisveldstraat 20
3370 Boutersem

Kiezen voor
verandering
In Vlaanderen koos men in juni
2010 voor verandering. Spijtig genoeg kozen de Franstaligen voor
het zelfde conservatief beleid. Daarbij werden ze weer gesteund door
enkele Vlaamse traditionele partijen. Dat mag zich op lokaal gebied
niet herhalen.
Onze lokale afdeling is fors gestegen en neemt zelfstandig deel aan
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook in onze gemeente Boutersem staat de N-VA klaar en gaat
ze voor de verandering.
Zoals onze nationale voorzitter Bart
De Wever het verwoordt: “We staan
met een glimlach in de Dorpsstraat”. Bij ons is dat dus in de
Smidstraat, de Kerkomsesteenweg,
de Willebringsestraat, de Kumtichstraat, de Pastoriestraat, de Malendries en in alle straten van
Boutersem.
De N-VA is er
voor u en rekent ook op u.
Paula Baeb
Afdelingsvoorzitter

Lijstvoorstelling
N-VA Boutersem
N-VA Boutersem stelde op 25 mei laatstleden haar
lijst voor waarmee ze in oktober naar de kiezer zal
trekken.
Zoals reeds eerder geweten zal de lijst aangevoerd worden door Greta Vanden Bempt.

top 4 zal vervolledigd worden door
Alain Vanderieck.
Ivan
Verbeelen
vuurt vanop de
elfde plaats de
tweede kolom aan.

Paula Baeb en Greta Vanden Bempt

N-VA Boutersem stelde ook haar prioriteiten scherp en
maakte haar standpunten zeer duidelijk. Vooral de vrouwen en jongeren zullen werk maken van mobiliteit, veiligheid, verkeer, vereniging en samenleving.

Van onderuit zal voorzitter Paula de lijst steunen op
plaats 18, zodat Jong N-VA-secretaris Maarten Devroye
de lijst zal afsluiten op de lijstduwerplaats.

Jong N-VA-voorzitter Stijn Van Put staat op de tweede
plaats gevolgd door alweer een vrouw Agnes Baeb. De

Een mengeling dus van jong enthousiasme en vrouwelijke
toets leidt de kracht van verandering in Boutersem in.

24
JUNI
2012

6

JULI
2012

In uw agenda
24 juni om 10 uur op het Kerkplein in Willebringen: ‘De Langste dag’ met aperitief en hapjes. Iedereen welkom!
6 juli: 100 laatste dagen-kwis. Jongerenkwis in zaal CC Het
Eyckeveld (aan de bibliotheek), Kerkomsesteenweg 55 in
Boutersem. Ploegen van 4, 10 euro per tafel. Altijd prijs!
Drinkbeker! Een organisatie van Jong N-VA Boutersem.
Meer info op Jong_N-VA@hotmail.com. (affiche)

Boutersem toert rond
7 januari:
Nieuwjaarsborrel Butsel

14 februari:
Valentijnsactie station Vertrijk

17 en 18 maart:
Iers Weekend in Neervelp
25 mei:
lijstvoorstelling Roosbeek

24 juni: langste dag,
aperitief in Willebringen
9 april,
Paaseierenworp
in Kerkom

11 juliviering
in Boutersem

Leden in de kijker
STIJN VAN PUT
(plaats 2 gemeenteraadsverkiezingen)
Woont in Butsel
28 jaar
Ongehuwd

ALAIN VANDERIECK
(plaats 4 gemeenteraadsverkiezingen)
Woont in Boutersem
Leeftijd: 51
Beroep: bediende
Samenwonend
• Hobby’s: Volksdans
• Interesses: politiek
• Verenigingsleven: Volksdans, Paasfeesten
Leuven, Catering
• Functies binnen deze verenigingen: verantwoordelijke catering Paasfeesten Leuven &
actief lid N-VA Boutersem
• Politieke speerpunten:
“beter dan het bestuur van heden”
• Levensmoto: Beter Boutersem

• Hobby’s: fitness/krachttraining, sport (algemeen), muziek,
sociale media, film, …
• Interesses: sport, jeugd, verkeersveiligheid, lokale economie,
woonbeleid
• Verenigingsleven: lid N-VA Boutersem, Energym Kessel-Lo,
Federatie Antwerp Supporters, Alumni Economische
Hogeschool Leuven
• Functies: Voorzitter Jong N-VA Boutersem, webbeheerder
N-VA Boutersem
• Politieke speerpunten:
- Een gezonde geest in een gezond lichaam: betaalbare,
kwaliteitsvolle sportmogelijkheden en sportbegeleiding
voor onze jeugd
- Betaalbare starterwoningen in Boutersem voor jonge
volwassenen uit eigen gemeente
- Een verkeersveilige gemeente voor iedereen en zowel
voor automobilisten, fietsers als voetgangers
• Levensmotto: ‘Wie met zijn gezicht naar het verleden staat,
heeft geen oog voor de toekomst.’
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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.”

"

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.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

