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V.U. Kristof Sels
Berlaarbaan 414B bus2.1
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

FEEST MEE MET VLAANDEREN!

De N-VA
blijft luisteren
Bij de gemeenteraadsverkiezingen trekt
de N-VA met een zuivere N-VA-lijst naar
de kiezer. Net zoals in 2006 plaatsen wij
de burger hoog op onze agenda.
“Mensen willen gehoord en ernstig genomen worden. Voor de N-VA moet in de
lokale politiek het overleg voorop staan.”
Dat schreef ik in juni 2006 in de aanloop
naar de verkiezingen van 8 oktober 2006.
Toen reeds was de N-VA ervan overtuigd
dat overleg tussen de burgers en het
gemeentebestuur een prioriteit was. Dit
betekent open staan voor wat de burgers te
vertellen hebben en hen ook ernstig nemen.
Deze visie van zes jaar geleden is vandaag
nog steeds zeer actueel. Dat blijkt uit de vele
actiecomités die het daglicht zagen.
De N-VA wil de kracht van verandering ook
op dat vlak in het college van burgemeester
en schepenen invoeren: verandering door
te luisteren naar de bekommernissen van
de burgers, te overleggen en consequent te
reageren. Inspraak, maar ook uitspraak. En
dat, in tegenstelling tot andere partijen die
enkel vlak voor de verkiezingen bevragingen organiseren en luisteren.
Is er een betere manier om dit te verwezenlijken dan vrij en ongebonden met een
zuivere N-VA-lijst naar de kiezer te trekken? Geen onafhankelijken van allerlei
pluimage op de lijst. Geen partijen met
tegenstrijdige ideologieën. Met de N-VA
weet u waar u voor kiest. Wij zullen blijven luisteren, ook na 14 oktober! Onze slogan in 2006 was ‘De N-VA luistert, voor ...
en na de verkiezingen’. Dat gaan we dus
niet veranderen.
Jos Mariën,
afdelingsvoorzitter
De Raedtstraat 10
t. 015 31 25 49
of 0478 29 98 72
jos.marien@n-va.be

Hang op 11 juli de Leeuwenvlag uit en ontvang
onze traditionele 11 juli-roos.
Heb je geen vlag?
Even katelijne-waver@n-va.be contacteren!

Alles kan beter: iedereen burgemeester
De N-VA plaatst inspraak en betrokkenheid hoog op de agenda. We lanceerden in maart, als eerste partij in de gemeente (en we gelden duidelijk als voorbeeld), de enquête ‘Iedereen burgemeester’. Het is een grootscheepse bevraging
om te zien wat volgens de bevolking beter kan. Want alles kan beter.
Iedereen kan zijn mening of visie en concrete voorstellen geven over verschillende
thema’s: mobiliteit, veiligheid, welzijn, aanblik van onze gemeente, ... Ook jij kan dus
je aandeel hebben in de kracht van verandering.
Laat je horen op http://sint-katelijne-waver.n-va.be/iedereen-burgemeester en bouw
mee aan de nieuwe toekomst van Sint-Katelijne-Waver. We bedanken hier graag alle
mensen die dit reeds deden!
Kristof Sels, lijsttrekker en gemeenteraadslid,
is al jaren de hardwerkende kracht achter de schermen
van het gemeentebestuur.
Volg Kristof op Twitter:
@SelsKristof
N-VA DIENT VOORSTEL OPNIEUW IN

N-VA wil vragenmoment voor de burger
N-VA Katelijne & Waver heeft haar voorstel opnieuw ingediend voor een vragenmoment, waarbij burgers vragen kunnen stellen aan de gemeenteraad.
Aanleiding was de (niet-)ontvangst van het actiecomité R6 op de gemeenteraad van
april. Dit spijtige voorval toonde de noodzaak om burgers een dergelijk initiatiefrecht
te geven.
Reeds in 2009 diende de N-VA dit voorstel in. Bij de bespreking op de raadscommissie toen kwam er van geen enkele politieke partij steun, integendeel zelfs. Nu zijn
echter alle partijen voorstander. Drie jaar na datum krijgen we dus toch gelijk.
Het spreekwoord ‘beter een late bekeerling dan een eeuwige zondaar’ is hier van toepassing. De partijen die nu vaststellen dat actiecomités als paddenstoelen uit de grond
schieten, beseffen wellicht welke kans ze toen hebben laten liggen.
Meer info vind je ook op onze webstek
www.n-va/katelijne-waver of via de
facebookgroep www.facebook.com/NVA.KatelijneWaver

Even voorstellen:
onze krachten van verandering
Ook deze N-VA’ers nemen de handschoen op om te werken aan de
toekomst van onze gemeente. Op 14 oktober vragen zij uw steun en
stem.
JAN VAN ITTERBEECK
t. 0495 49 75 13
Molenvelden 19
jan.vanitterbeeck@n-va.be

ELS DELANG
t. 0473 57 46 55
Dorp 50
els.delang@n-va.be
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Was jij ook één van de 1 268 780 kiezers die
voor de N-VA stemde?
Wil jij ook op gemeentelijk vlak
inbreng hebben?
Neem dan contact op met de N-VA in jouw
buurt:
Centrum
Jos Mariën, De Raedtstraat 1
Jos.marien@n-va.be of 0478 29 98 72

AN COEN
t. 0478 22 21 36
Den Haes 20
an.coen@n-va.be
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Rommelmarkt Elzestraat
Op 19 mei vond de jaarlijkse rommelmarkt in Elzestraat plaats.
De N-VA was er van de partij, net als de zon, vele andere
standhouders en nog veel meer bezoekers.
We genoten van de dag!

Elzestraat
Frank Geets, Clemenceaustraat 215 A
frank.geets@n-va.be of 0485 76 97 85
Hagelstein
Wim Pauwels, Berlaarbaan 252
wim.pauwels@n-va.be of 0494 43 86 69
Pasbrug - Nieuwendijk
Dirk Van Dessel, Kriekenveld 24
dirk.vandessel@n-va.be of 0495 55 97 99
Paul De Meyer, Hogerheide 35
paul.demeyer@n-va.be of 0495 53 84 51
Waver
Harry Andries, Mechelbaan 16
harry.andries@n-va.be of 0495 34 95 03
Kristof Sels, Berlaarbaan 414 B bus 2.1
kristof.sels@n-va.be of 0496 20 30 82

N-VA pleit voor flankerende maatregelen aan R6
N-VA Katelijne & Waver wil flankerende maatregelen aan de R6, zowel aan het bestaande tracé als
aan het nieuwe gedeelte. De N-VA heeft oog voor de
leefbaarheid van de omwonenden van de ganse R6: de
dichtbebouwde verkavelingen in Elzestraat (bestaande
tracé) en het landelijke gebied rond Heivelden, Heiken
en Achterdiedonken (nieuwe gedeelte).

Wim Pauwels en Joris De Pauw volgen
de flankerende maartregelen aan R6 op
de voet op. Op 14 oktober vragen zij uw
steun en stem.

De N-VA luisterde naar de omwonenden en begrijpt hun
bezorgdheid. En waar andere partijen de mond vol hebben over ‘echte inspraak’ gaat de N-VA over tot actie op
basis van die inspraak: wij stelden een parlementaire
vraag aan minister Crevits over de R6, mogelijke gevolgen en vooral milderende maatregelen. Zo houden we
de druk op de ketel en gaan we resoluut voor de kracht
van verandering.
De N-VA wil dan ook dat de milderende maatregelen uit
het milieu-effectenrapport (MER) uitgevoerd worden:
groenbeplanting, waterbuffers, fluisterasfalt en geluidsschermen.

Meer informatie over dit dossier en onze
standpunten vind je op onze webstek
www.n-va.be/sint-katelijne-waver

De Berlaarbaan
Reeds in 2006 werd beloofd dat het kruispunt van
de doorgetrokken R6 met de Berlaarbaan pas zou
worden opengesteld als de Berlaarbaan aangepast zou
zijn aan die situatie. Een ganse legislatuur vragen we al
aandacht hiervoor. Nu de werken voor de doortrekking
van de R6 gestart zijn, voeren we de druk op.
Dave Van Oosterwijck, Wim Pauwels en Kristof
Sels, alle drie bewoners van de Berlaarbaan,
volgen dit dossier op. Op 14 oktober vragen
zij uw steun en stem.

Langs de Berlaarbaan liggen immers niet alleen drie
scholen (kleuter-, lagere en middelbare school), maar ook
tal van woningen. De baan loopt namelijk dwars door
parochie Hagelstein. Bovendien is ze de belangrijkste
fietsroute van onze gemeente.
De N-VA stelde daarom een parlementaire vraag aan minister Hilde Crevits. We willen een duidelijk beeld krijgen van de maatregelen die worden genomen naar
aanleiding van de doortrekking van de R6, zowel voor
de Berlaarbaan als voor de milderende maatregelen
langsheen de R6 (zie artikel hierboven).
Onze afdeling overlegt ook met de N-VA-afdelingen van
de betrokken buurgemeentes om tot een gezamenlijke
visie te komen. Mobiliteit stopt immers niet aan de gemeentegrenzen. De N-VA is de eerste (en voorlopig
enige) partij die inter-gemeentelijk nadenkt over intergemeentelijke dossiers

Glastuinbouw in onze gemeente
N-VA Katelijne & Waver wil geen zones voor glastuinbouwbedrijven in onze
gemeente. Wij zoeken de oplossingen voor de glastuinbouwsector in onze
regio namelijk in de ondersteuning van onze bestaande glastuinbouwbedrijven en door autonome ontwikkeling.
Bedrijven moeten zich kunnen vestigen en moeten kunnen uitbreiden, maar
met respect voor regels, normen en de buren. Dit is steeds de lijn van N-VA
Katelijne & Waver geweest. Dankzij onze standpunten en opvolging is het
dossier inmiddels sterk geëvolueerd in onze richting. We zullen deze lijn
blijven afdwingen. De betrokkenheid en expertise van onze kandidaten uit
het buurtcomité zijn daarvoor de beste garantie.

Jan Broes, Sofie Van Luyck en Joris De Pauw
volgen het dossier van de
glastuinbouwzones nauw op.
Op 14 oktober vragen zij uw steun en stem.

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
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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

