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HERENTHOUT
Bedankt Herenthout!

N-VA IS KLAAR VOOR CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE
Op 14 oktober werd het
Herenthoutse politieke
landschap grondig door mekaar
geschud. Het slechte financiële
beleid en het gebrek aan visie
van onze burgemeester werden
helaas niet afgestraft.

Beste dorpsgenoot,

V.U.: Paul Verstrepen - Itegemsesteenweg 22 - 2270 Herenthout - herenthout@n-va.be

Wij zijn u veel dank verschuldigd.
932 mensen hebben onze lijst
aangeduid op het schermpje op 14
oktober. U heeft massaal
vertrouwen getoond in onze jonge
partij. Er zijn geen woorden om te
beschrijven hoe goed dat voelt.
Uw stemmen leverden ons twee
zetels op, en brachten ons op een
zucht van de derde zetel. We
hebben dus goede hoop voor de
toekomst. Onze lijsttrekker Ben
Verhaegen en Christine Peeters,
zullen nu met vuur die 932
stemmen gaan verdedigen in de
gemeenteraad. Onze jongste op de
lijst, Valerie Verlinden, maakt zich
klaar voor de OCMW-raad.
Nog overweldigender was de
kracht van verandering op
provinciaal niveau. In Herenthout
haalde de N-VA meer dan 2 000
stemmen voor de provincieraad.
Onwaarschijnlijk hard bedankt van
ons hele team.
In dit blad geven we u een analyse
van de verkiezingsuitslag, een
overzicht van wat u mag
verwachten van de nieuwe coalitie
en van de N-VA in de oppositie.
Ten slotte is er een overzicht van
onze campagne.
We wensen u veel leesplezier. En
we kunnen het niet vaak genoeg
zeggen: bedankt!

www.n-va.be/herenthout

Het pesten van de automobilisten zonder
structurele aanpak van probleempunten, het
gebrek aan inspraak en het afwimpelen van
vragen met antwoorden als ‘we zullen wel
zien’ en ‘we zijn ermee bezig’: dit werd
beloond met twee extra GBL-zetels. De kiezer
heeft gesproken, en wij respecteren dat.

N-VA MAAKT GROTE SPRONG VOORWAARTS
Maar daarnaast is er ook een hevige oppositie, waarvan N-VA Herenthout nu
deel zal uitmaken. GBL heeft 2,23 procent gewonnen tegenover de vorige
verkiezingen, en dat is verdienstelijk. Maar 14,73 procent van de
Herenthoutenaren heeft zijn vertrouwen aan de N-VA gegeven. Dat is een
stevig mandaat voor constructief werk in die oppositie, vanwaar wij ons zullen
blijven inzetten voor onze speerpunten uit de campagne.

OPLOSSINGEN VOOR KNELPUNTEN
Wij verkiezen ontwikkelingsmogelijkheden voor jeugd boven het voetbal. Wij
willen een probleemgerichte mobiliteitsaanpak, in plaats van een amalgaam
aan snelheidsbeperkingen zonder meer. We eisen inspraak en informatie voor
onze burgers, in plaats van
een burgemeesterspartij die
verzandt in ondoorzichtig
dienstvertoon en een doemaar-op-mentaliteit.
Dit alles verzekeren, is de
taak van de oppositie. En
N-VA Herenthout is er klaar
voor!
N-VA HERENTHOUT WENST U
ZALIGE FEESTEN
EN EEN GELUKKIG 2013!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Een coalitie van los zand
De voorbije zes jaar heeft onze
gemeente stilgestaan. De komende
zes jaar wordt het dorp bestuurd
door een coalitie tussen de
hoofdverantwoordelijke voor die
stilstand (GBL) en de grootste
criticus van dat beleid (CD&V).
Omdat we ons afvragen wat het
cement gaat zijn in die coalitie,
hebben we de programma’s van
beide partijen even naast mekaar
gelegd.

Een coalitie zonder programma
Dat is overigens geen gemakkelijke
opdracht. Met name het programma
van GBL is vaag over heel wat
punten. Over wonen, ondernemen en
de gemeentelijke diensten en
financiën rept de partij met geen
woord in haar programma. Het is
natuurlijk moeilijk om meningen te
vergelijken, als een van de kanten
helemaal geen mening geeft.
Toch vonden we in totaal in de twee
programma’s een honderdtal
opgesomde punten, waarvan er

Bevat het coalitie-akkoord wel voldoende
evenwicht voor een krachtdadig bestuur in
het gemeentehuis?

slechts 22 overeenkomen. We lijsten
er enkele belangrijke op, waaraan we
de meerderheid dan ook zullen
houden.

Punten voor de toekomst
Beide partijen willen onze
gemeenteschool moderniseren, en
een nieuwe locatie vinden voor de
muziekschool. Er komt eveneens
meer communicatie over sociale
zaken, iets waar N-VA Herenthout
van bij de oprichting fel voor heeft
geijverd.

Er komt ten slotte een polyvalente
zaal die ook als fuifzaal kan worden
gebruikt. Voor CD&V moet die echter
absoluut in het centrum, voor GBL
moet die absoluut buiten het
centrum. We vragen ons dan ook af of
die zaal nog wel in de komende
legislatuur verwezenlijkt zal worden.

Sluikstorten en hondenpoep zullen
streng worden aangepakt. Precies hoe
dat zal gebeuren, blijft evenwel vaag.

Een volledige en kritische analyse
van de programma’s vindt u op onze
website.

Wat mag u de komende zes jaar verwachten van de N-VA?
Hoewel we ons zondagavond 14 oktober na de
verkiezingen heel open hebben opgesteld voor
onderhandelingen, veroordeelde een voorakkoord
tussen Gemeentebelangen en CD&V ons tot de
oppositie. Natuurlijk hadden we graag mee
bestuurd, maar een rol in de oppositie
betekent helemaal niet dat we nutteloos
zijn. We zetten even op een rijtje wat u van
ons kan verwachten.

Kritisch maar constructief
Eerst en vooral betekent oppositie
voeren voor ons niet zuiver de
meerderheid tegenwerken. We
zullen elk voorstel kritisch
overwegen. Waar we het niet eens zijn
zullen we onze mening verdedigen. We zullen negatieve
punten aankaarten en met eigen voorstellen tot
oplossingen komen.

herenthout@n-va.be

Maar als de meerderheid met goede ideeën komt,
kunnen ze op onze steun rekenen. Goed beleid is
namelijk het einddoel, niet het politieke spel.

Waakhond
In het artikel hierboven en op onze website
hebben we de beloftes van de twee
coalitiepartners op een rijtje gezet. Deze
lijst beloftes wordt onze toetssteen in de
volgende zes jaar.
We zullen er ook op toezien dat het
college van burgemeester en
schepenen haar werk doet. In de
voorbije legislatuur was een
standaard antwoord “We zijn er mee
bezig”. Dat is niet onze manier van politiek bedrijven.
Onze burgers mogen daadkracht verwachten van hun
gemeentebestuur. Wij zien erop toe dat ze dat ook krijgen.

N-VA Herenthout op campagnepad: een terugblik
Voor een nieuwe partij in een dorp met zulke sterke
politieke tradities als Herenthout, is het niet makkelijk
om je op de kaart te zetten. En hoewel we u minder met
papierwerk in de brievenbus hebben bestookt dan de
collega’s van andere partijen, zijn we toch heel
aanwezig geweest in deze campagne. Een overzicht.

De kracht van verandering, ook aan uw deur
We werden vaak warm
ontvangen bij onze
huisbezoeken,
waarvoor dank.

Waarschijnlijk
onze meest
opgemerkte
campagneslag
waren onze
huisbezoeken.
Onze kandidaten zijn door heel Herenthout van deur tot
deur getrokken om ons persoonlijk aan u voor te stellen,
vooraleer we uw stem vroegen.
Gemeenteraadsverkiezingen zijn namelijk de
verkiezingen die het dichtst bij onze burgers staan. Wij
vonden het van vitaal belang om de inwoners persoonlijk
te gaan opzoeken.
Die aanpak had duidelijk succes. Heel wat mensen
hebben ons aan hun voordeur bedankt en moedigden ons
aan met ons initiatief. Natuurlijk was er hier en daar ook
een N-VA-kritische stem te horen. Maar dat is net
integraal deel van de huisbezoeken. Niet alleen kunnen
wij ons persoonlijk aan u voorstellen, we geven u ook de
kans om uw bedenkingen en kopzorgen met ons te delen.
Daarom alvast een dikke merci aan de honderden mensen
die hun voordeur hartelijk voor ons hebben geopend. Aan
de honderden anderen die net niet thuis waren toen we
langskwamen: het is zeker niet de laatste keer geweest.
We blijven contact met onze kiezers hoog in het vaandel
dragen. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren indien
u met vragen of problemen zit.

N-VA Herenthout was heel
aanwezig in de kiescampagne.

500 stemmen gratis
Terwijl u op de nationale tv bestookt werd door debatten
tussen de voorzitters van de grote partijen – die maar
zelden effectief over het lokale niveau gingen – was het
een pak moeilijker om lokale kopstukken te zien
debatteren.
Gelukkig organiseerde de jeugdraad op 28 september wel
een vurig debat tussen kopstukken van alle Herenthoutse
partijen. De N-VA werd vertegenwoordigd door
lijsttrekker Ben Verhaegen, die mooi de N-VA-visie
verwoordde over onder andere mobiliteit, jeugdwerk,
wonen en ruimtelijke ordening.
Hij legde ook het vuur aan de schenen van de
meerderheid met vragen in de debatten waar de N-VA
niet in vertegenwoordigd was, zoals jongerencultuur en
communicatie.
Tot slot was er een ludiek debatonderdeel waarin elke
spreker een minuut moest proberen vol te praten volgens
het bekende ‘Zeg Eens Euh’-principe. En de enige die
daarin slaagde was... Ben. Het leverde hem een frisse pint
op, en een mooie ‘500 stemmen gratis’-trofee.

Vandalisme
Iets minder leuk was dat de affiches van onze lijsttrekker
massaal gevandaliseerd werden. Eerst werden de grote
affiches van de borden getrokken, daarna werden ze
beklad met weinig flatterende cartoons en homofobe
slogans.
We hebben meteen de kans aangegrepen om te pleiten
voor meer tolerantie en openheid in onze gemeente. Want
we weten dat Herenthout een veel betere gemeente is dan
deze onzinnige daden doen uitschijnen.

De N-VA steunt de Music for Life-actie om dementie in de kijker te plaatsen volmondig. N-VA Herenthout
deed er dan ook enthousiast aan mee. In het kader van onze campagne 'Dementievriendelijk Herenthout'
schaften al onze bestuursleden een Badge for Life aan. Ook wij zullen dementie nooit vergeten.

www.n-va.be/herenthout
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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