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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Paul Verstrepen
Itegemsesteenweg 26
2270 Herenthout

Herenthout
De verandering begint in Herenthout

We zitten in de laatste rechte lijn naar 14 oktober, het moment waarop Herenthout
kiest wie de komende zes jaar de gemeente mag besturen. Voor het eerst is de N-VA
daarin een optie.
Lijsttrekker

Ben
Verhaegen
“De N-VA wil met
een duidelijke visie
verandering brengen!”
Hoewel ik al mijn 26 jaren in Herenthout heb
gewoond, bestaat de kans dat ik voor u een
nobele onbekende ben.
Toch trek ik op 14 oktober de lijst voor N-VA
Herenthout, hoewel we zeker mensen op onze
lijst hebben staan die u beter kent dan mij.
Waarom heeft dan die onbekende jonge kerel
deze eer gekregen van zijn partijgenoten?

In deze laatste editie van ons krantje voor de verkiezingen, kan u lezen wat een stem voor de
N-VA écht betekent. De laatste weken wordt u namelijk om de oren geslagen met
bangmakerij. De N-VA wordt meermaals afgeschilderd als een bedreiging, en aangevallen in
de media, of zelfs op onze eigen Markt.
Daar weigeren we echter in mee te gaan. Wanneer u bij de verkiezingen het stemhokje
induikt, telt namelijk alleen uw mening. En de enige eerlijke manier om u te proberen te
overhalen, is via een stevig, positief programma. En dat hebben we.
De N-VA staat in Herenthout voor een veilig, duidelijk en efficiënt verkeersbeleid. We staan
voor gezonde financiën met budgettaire evenwichten en doordacht gebruik van de beperkte
middelen. We geven een stem aan Herenthout, en moedigen iedereen aan mee te werken
aan een leefbare en toffe gemeente. We bieden ruimte aan de kleine zelfstandige om ons
dorp weer te laten bruisen.
Een stem voor de N-VA op 14 oktober, is een stem voor al het bovenstaande. Een stem voor
een positieve aanpak. Een stem voor verandering.

Omdat ik, met studies in zowel de
audiovisuele kunsten als
ingenieurswetenschappen een heel brede
achtergrond en dossierkennis naar de
gemeenteraad mee zal brengen. Omdat ik met
een duidelijke visie voor onze gemeente
stichtend lid was van onze afdeling. En omdat
ik de geknipte man ben om de verandering in
Herenthout te brengen.
Dat zal ik bewijzen, niet alleen op 14 oktober,
maar ook de zes jaar daarna.
Het N-VA-bestuur
in volle vergadering.

www.n-va.be/herenthout
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Vijf concrete speerpunten voor
verandering

www.n-va.be/herenthout

1

Een veilig, duidelijk en efficiënt verkeersbeleid

2

Goed bestuur, met een stem voor de burger

3

Onderwijs als toekomstbrug voor onze jeugd

4

Een sterke middenstand in een bruisende gemeente

5

Duidelijke en duurzame keuzes voor ruimtelijke ordening

De N-VA brengt eenduidige en duidelijke voorrangsregelingen naar onze talloze onduidelijke
kruispunten. Qua snelheidsbeperkingen rijden we traag waar het moet, maar zorgen we voor
een efficiënte doorstroom waar het kan.
We huldigen het KNIK-principe: Kwaliteitsvolle mobiliteit, met Netwerken die efficiënt
aansluiten, tijdig en voor Iedereen, samenhangend in Knooppunten. Onze gemeente ligt als
doorgangsgemeente nabij economisch erg actieve zones, een troef die een correcte
ondersteuning verdient.

Wij staan voor goed bestuur met budgettaire evenwichten. Dit bekomen we door een
efficiënter gebruik van de bestaande, maar beperkte middelen. Door eerst schulden af te
lossen vooraleer grote investeringen te plannen, blijven onze burgers op termijn gespaard
van extra financiële lasten.
We organiseren tweemaal per jaar een gemeentelijke bijeenkomst waarin we de
gemeentelijke vorderingen rapporteren. Onze burgers krijgen hier de kans om gehoord te
worden.
De Wetstraat verandert alleen als de Dorpsstraat verandert. En de Dorpsstraat, dat zijn wij.
Een sterke stem op onze Markt galmt door tot in Brussel.

In Herenthout hebben we drie basisscholen. Elke school heeft haar eigen pedagogisch
project, en die diversiteit is een goede zaak. Maar onze scholen kunnen wel samenwerken
bij bijvoorbeeld uitstappen, schoolactiviteiten en projecten.
De overgang naar de middelbare school is een grote stap in het onbekende voor een
twaalfjarige. Om deze stap voor te bereiden, nodigen we leerkrachten uit het secundair uit
om eens een les Frans, Nederlands, Wetenschappen, Techniek, enz. te komen geven.
Hierdoor kunnen onze kinderen al eens proeven van het systeem dat hen in het eerste
middelbaar wacht.

Een levendig Herenthout heeft als kloppend hart een bloeiend winkelcentrum en een levende
horeca. Onze handelaars en zelfstandigen zijn belangrijk. We moeten dus ook ons oor bij hen
te luister leggen, en hen ondersteunen waar mogelijk.
De burgers van ons ‘stoetersdorp’ hangen reeds goed samen, met een bloeiend
verenigingsleven. Dit willen we dan ook zeker zo houden. Buurt- en wijkwerking zijn
uitstekende middelen om de sociale cohesie nog te versterken. Wij willen deze initiatieven
dan ook financieel ondersteunen waar nodig.

Herenthout is een ruime, open en landelijke gemeente. Dit karakter moeten we behouden,
met respect voor het erfgoed. Hiervoor hanteren we drie zones in de gemeente. In de
dorpskern gaat de aandacht naar efficiënt gebruik van de beschikbare grond, met plaats
voor hoogbouw en handelszaken. In de woonwijken buiten het centrum ligt de nadruk op
gezellig en groen wonen. Onze open gebieden moeten open en groen blijven, zodat elke
Herenthoutenaar kan genieten van een fietstocht of wandeling in de wijde natuur. In geen
geval laten we verdere lintbebouwing toe.
We laten echter ook plaats voor een bloeiend verenigingsleven. We willen onze gemeente
aantrekkelijk houden voor nieuwkomers door tegemoetkomingen aan nieuwe eigenaars.

Een sterke ploeg voor Herenthout
N-VA
1

VERHAEGEN Ben

2

PEETERS Christine

3

VERSTREPEN Paul

4

BUYENS Wendy

5

VAN DEN BRANDEN Guillian

6

VERLINDEN Valerie

7

HAEVERANS Marie

8

GOMMERS Dorien

9

DALMOTTE Yves

10

VAN STEENWEGHEN Steven

11

DRIJBOOMS Cis

2. CHRISTINE PEETERS
51 jaar, bediende

3. PAUL VERSTREPEN
50 jaar, technieker

4. WENDY BUYENS
41 jaar, bediende

Mijn belangrijkste capaciteiten zijn
openheid, sociale aard en sterke
gedrevenheid. Daarom heb ik ook
gekozen voor de N-VA: de meest
geloofwaardige partij met een toffe,
diverse ploeg.

Ik woon al 50 jaar in
Herenthout.
Als brandweerman ben
ik begaan met het welzijn
van mijn dorpsgenoten.
We gaan voor
u door het vuur.

Met tien jaar ervaring als
zelfstandige weet ik hoe
moeilijk het is om zaak
en gezin te combineren.
Ik kom dan ook op voor
de middenstand.

5. GUILLIAN VAN DEN BRANDEN
19 jaar, student
Ik ben een jonge,
gedreven kracht die
Herenthout levendig
en leefbaar wil
houden voor
jong en oud.

6. VALERIE VERLINDEN
18 jaar, student
Met mijn 18-jarige leeftijd
ben ik een van de
jongsten van onze partij.
Ik zet me dan ook in
voor onze jongste
inwoners.
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District HERENTALS
1

GOOSSENS Kris - Kasterlee

2

PEETERS Marleen - Lille

3

MANNAERT Bart - Herentals

4

COLSON Mireille - Herselt

5

PAS Dag - Olen

6

MEURRENS Mark - Hulshout

7

VANLUCHENE Karin - Grobbendonk

Ook in de Antwerpse 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 Antwerpen gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur
de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“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.”

Kris Goossens
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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