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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Paula Baeb
Smisveldstraat 20
3370 Boutersem

Boutersem
De kracht van verandering
Op 14 oktober staat onze gemeente voor zeer belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. Voor
het eerst gaat de N-VA in Boutersem op eigen kracht naar de kiezer.

Greta
Vandenbempt,
lijsttrekker
Greta Vandenbempt, bediende, 59 jaar is
onze lijsttrekker op 14 oktober.
Wie is Greta?
• Gehuwd, met Benno Devroye, moeder van
4 volwassen kinderen en oma van
3 kleinkinderen.
• Zij is en was niet weg te slagen uit het
verenigingsleven zoals KVLV, oud-leiding
Chiro, Gildebroeders, N-VA en het
oudercomité van de gemeentelijke
basisschool.

Wij wensen samen met onze kandidaten en bestuursploeg, van Boutersem terug een
bruisende gemeente te maken. Het is onze onverkorte ambitie om in Boutersem deel te
nemen aan het beleid en de kwaliteit ervan te verbeteren.
Indien u als Boutersemse kiezer ons op 14 oktober een sterk mandaat geeft, zullen we in
staat zijn om te wegen op de besluitvorming in onze gemeente. De sterkte van ons
programma, de doortastendheid van onze kandidaten, het geloof in onze doelstellingen en de
onverzettelijke motivatie om een beter bestuur te organiseren, worden de drijfveren van onze
campagne.
Verder in dit nummer stellen we u alvast enkele van onze kandidaten voor die naar uw gunst
zullen dingen. Voor de provincieraadsverkiezingen vindt u achteraan in dit blad de lijstrekker
en onze Boutersemse kandidaat.
“De kracht van verandering” is onze nationale slogan. Die verandering begint in onze
gemeente. In dit nummer leggen wij u onze zes speerpunten voor, waarmee we u willen
overtuigen op 14 oktober.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit programma en onze kandidaten het Boutersem
van morgen nog bruisender en leefbaarder zullen maken.
Paula Baeb
voorzitter

• Haar interesses en politieke speerpunten
centreren zich rond milieu, onderwijs en
gezondheidszorg.
• Haar levensmotto: “Geniet van elk moment
wanneer dan ook! “
Infoavond met degustatie
“Vlaamse Bierbrouwerijen in
familieverband”Zaterdag 17 november
“Schuttersveld” Neervelp
Liefst inschrijven via: stijn.devroye@n-va.be

www.n-va.be/boutersem

Ons bestuur voor de kracht van
verandering!
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De speerpunten van
N-VA Boutersem
1

Mobiliteit- en verkeersveiligheid voor iedereen.
Iedereen mobiel: d.w.z. dat elke gewenste verplaatsing kan gemaakt worden wanneer men
er behoefte aan heeft, zonder gebondenheid aan tijdstip en plaats.
Samen willen wij hier aan werken, dus niet enkel in woorden en via nietszeggende borden,
maar via daden.
“Dit is geen leuze maar een prioriteit.”

2

Onderwijs, vorming, kinderopvang: blijvende bekommernis.
Wij wensen een toekomst te bieden aan het basisonderwijs en streven naar een zo rationeel
mogelijk aanbod enerzijds en naar een efficiënt gebruik van infrastructuur en middelen
anderzijds.
Een “echte brede school” maakt optimaal gebruik van de capaciteit van de school en dit ook
buiten de schooluren.
“Het is niet omdat het goed is, dat het niet beter kan.”

3

Ondernemen in eigen streek: de lokale economie als motor van onze
gemeenschap.
Wij vragen de noodzakelijke voorwaarden om te komen tot een “ondernemingsvriendelijk
klimaat” op gemeentelijk niveau. Wij vragen voorrang aan degenen die willen investeren in
onze dorpskernen en zeker voor hen die oog hebben voor het landelijke karakter van onze
gemeente.
“Een echt convenant tussen de gemeente en de landbouw en een open oor voor alle
ondernemers.”

4

Samen naar een open jeugd- en verenigingsleven.
Van een gemeente een “gemeenschap” maken, dat is voor de N-VA de echte uitdaging. Dus
wil de N-VA het verenigingsleven alle kansen geven om zich zo maximaal mogelijk te
ontwikkelen. Meer nadruk op de zelfredzaamheid van alle verenigingen en dit via
aanmoedigingssubsidies.
“De gemeente als raadgever, niet als betuttelaar! “

5

Senioren, een “even” belangrijke groep in onze gemeente.
Onze bijzondere aandacht gaat vooral naar de kansarmen en de bejaarden. Onze prioriteit:
de mogelijkheid voor iedereen om langer en beter in zijn vertrouwde omgeving te leven.
Wij kijken naar de toekomst!
“Een grotere aandacht voor een “ dementie” vriendelijke gemeente!“

6

Een open, helder, duidelijk en vooral betaalbaar beleid.
Onze vraag: durf prioriteiten te stellen, de volgende generaties zullen U dankbaar zijn. Een
betaalbaar woonbeleid, een haalbare kaart voor het historisch erfgoed, een verstaanbare
taal en respect voor het gemeentepersoneel zijn enkele van de echte prioriteiten.
“Het gemeentebelang overstijgt aldus prestigeprojecten voor eigen eer en glorie.“

www.n-va.be/boutersem

Een sterke ploeg voor Boutersem
N-VA

BARBIER MARIE-ROSE
5de plaats
54 jaar
huisvrouw
Uit bezorgdheid om
de oplopende lasten
waarmee men
onze kleinkinderen
opzadelt.

STIJN VAN PUT
2de plaats
29 jaar
Boekhouder/fiscalist
Betaalbare, kwaliteitsvolle
sportmogelijkheden en
sportbegeleiding voor
onze jeugd.

1

VANDEN BEMPT Greta

2

VAN PUT Stijn

3

BAEB Agnes

4

VANDERIECK Alain

5

BARBIER Marie-Rose

6

HENDRICKX Bart

7

BILLET Simone

8

GAUBLOMME Johan

9

DETAILLE Fabienne

10

SMETS Johan

11

VERBELEN Ivan

12

BRIERS Anita

13

MEEUS Yoeri

14

WUYTS Yvonne

15

GESP Leo

16

CLAEYS Liesa

17

DESCHUYTENEER Hugo

18

BAEB Paula

19

DEVROYE Maarten

GESP LEO
15de plaats
84 jaar
gepensioneerd
Ik kies voor verandering:
een Europa van volkeren
en niet van staten.

BART HENDRICKX
6de plaats
32 jaar
Europees marketingmanager
Gezond verstand,
inspraak &
duidelijk beleid.

AGNES BAEB
3de plaats
58 jaar
Bediende

ALAIN VANDERIECK
4de plaats
51 jaar
Bediende

MAARTEN DEVROYE
Lijstduwer
29 jaar
Teammanager klantendienst

Focussen op de
mobiliteit van
ouderen en
jongeren.
Dierenwelzijn.

Ik pleit voor
een beter
Boutersem!

Een transparant en open
beleid samen met elke
inwoner van Boutersem.
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District TIENEN
1

DEWOLFS Lucia - Tienen

2

LIPPENS Patrick - Lubbeek (Linden)

3

GULDIX Johan - Geetbets

4

FUCHS Liselore - Hoegaarden

Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

5

DELVAUX Helga - Linter (Wommersom)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

6

BAEB Paula - Boutersem (Butsel)

2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.

7

DE BRUYN Piet - Rotselaar

3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.
5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Lucia Dewolfs
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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