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Waarom de N-VA niet in een bestuur
stapte met CDE-Vlim.Be
Sinds het nieuwe bestuur tussen BeersePlus en CDE-Vlim.be gevormd werd, stellen veel mensen ons de
vraag waarom de N-VA aan de kant bleef staan en waarom ze niet meer kunnen rekenen op de N-VA in het
gemeentebestuur. De meest wilde verhalen doen de ronde. Daarom zetten wij graag de puntjes op de i.
Hoe zit de vork echt in de steel?
Constructieve gesprekken: onze prioriteiten op tafel

Onze N-VA-fractie heeft constructieve gesprekken gevoerd met
CDE-Vlim.be. Zoals altijd stelden we de inhoud voorop. Pas op
het einde wilden we over de mandaten praten. Beide partijen
zagen in dat er gezocht moest worden naar oplossingen. Tijdens
de onderhandelingen heeft de N-VA zwaar ingezet op volgende
thema’s:
• Een snelle oplossing voor de Nieuwe Dreef, om zo het zwaar
verkeer uit het centrum te krijgen
• De schulden moeten beheersbaar blijven en belastingen mogen
niet stijgen. Anders was het goede werk van de afgelopen jaren
voor niets geweest.
• Een gedragen oplossing voor het Nieuw Dienstverleningscentrum
(NDC) dat ook financieel haalbaar en realiseerbaar is. Grote
aanpassingen doen aan het dossier zorgt voor enorme meerkosten binnen het getekend contract.
• Zoveel mogelijk van onze programmapunten voor jongeren,
senioren, MIA’s, dierenwelzijn, tradities etc. verwezenlijkt zien.

Te weinig garanties voor duidelijke N-VA-stempel

Op het einde van de gesprekken bleken er mogelijkheden te zijn.
Al kregen we te weinig duidelijke garanties. Ook werd ons onvoldoende slagkracht beloofd in het schepencollege. Zo wilden
we op basis van de verkiezingsuitslag een eerlijke verdeling van
de bevoegdheden, zodat we zes jaar mee het verschil kunnen
maken voor onze kiezers en onze gemeente. We wilden niet
meestappen in een verhaal waar alles beslist wordt door de partij
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die de burgemeester levert. We pasten ervoor om louter voor de
‘postjes’ te kiezen.

Onze kiezers verdienen een standvastige N-VA

Onze kiezers verdienen zekerheid over waar we voor staan. Als
dat niet in de meerderheid kan, dan maar in de oppositie. Voor
ons primeert de inhoud op de politieke mandaten.

Wat nu?

We blijven niet bij de pakken zitten. Met een enorme verjonging
in ons team nemen we graag onze zeven zitjes in de oppositie op.
Twee veertigers, drie dertigers en twee twintigers. Met deze jonge leeuwen, ondersteund door de ervaring van onze ploeg, zullen
we een harde maar constructieve oppositie voeren. Daarnaast
leveren we ook in het Bijzonder Comité voor deSociale Dienst
twee mensen met ervaring. Lees meer over onze verkozenen op
blz. 2 en 3.

Marc Janssen
Afdelingsvoorzitter
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Maak kennis met uw N-VA-bestuursploeg
Heeft u een vraag?
Neem zeker contact
op met uw N-VAvertegenwoordigers

Op 14 oktober vorig jaar ging u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alle raadsleden legden in januari hun eed af en gingen aan de slag.
Ook uw N-VA-vertegenwoordigers schoten uit de startblokken. Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers voor de komende jaren.

Uw N-VA-vertegenwoordigers
in het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad

N-VA-mentor

Ben Bols

Lili Jansen

Hans Luyckx

Inge Blondeel

Bart Smans

Linda Bosch

Hanne Lenaerts

Sonja Dierckx

Nora Versmissen

Marc Smans

N-VA-fractievoorzitter
26 jaar
GSM: 0478 74 32 81
ben.bols@n-va.be

45 jaar
GSM: 0477 68 37 25
lili.jansen@n-va.be

30 jaar
GSM: 0494 89 07 79
hans.luyckx@n-va.be

36 jaar
GSM: 0474 21 36 31
inge.blondeel@n-va.be

38 jaar
GSM: 0474 42 73 55
bart.smans@n-va.be

48 jaar
GSM: 0494 86 33 78
linda.bosch@n-va.be

21 jaar
GSM: 0479 32 02 91
hanne.lenaerts@n-va.be

65 jaar
GSM: 0468 04 30 67
sonja.dierckx@n-va.be

52 jaar
GSM: 0486 35 23 38
nora.versmissen@n-va.be

Raadgever en ex-burgemeester
61 jaar
marc.smans@n-va.be

Parlementsverkiezingen 26 mei
Bart Smans is uw N-VA-kandidaat
Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaamse,
federale en Europese Parlement. Vanuit Beerse-Vlimmeren
is Bart Smans uw N-VA-kandidaat. U vindt Bart op plaats
17 op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Daarmee
heeft Beerse-Vlimmeren zijn eigen kandidaat op de N-VAlijst. Met een goede score kan Bart de belangen van onze
gemeente verdedigen in Brussel.

beerse@n-va.be

Bart Smans

Faye Van Impe

Plaats 17 Vlaams Parlement
Fractiemedewerker Vlaams Parlement

Plaats 19 Vlaams Parlement
Schepen in Hoogstraten

“Ik ben Bart Smans, geboren en getogen in Vlimmeren. Ik heb
handelswetenschappen en accountancy gestudeerd. Mijn jarenlange werkervaring met cijfers wil ik meenemen in de politiek.
Uw belastinggeld verdient immers de beste zorgen. Ik werk
inmiddels vijf jaar in het Vlaams Parlement en sinds kort ook
actief als gemeenteraadslid in onze mooie gemeente. Een hele
heer. Mijn focus gaat bewust uit naar de zachtere thema’s. Elke
euro die we daar vinden om naar de mensen zelf te laten gaan, is
een euro gewonnen”, zegt Bart Smans.

Naast Bart Smans is ook Faye Van Impe uit het nabijgelegen
Hoogstraten kandidaat. “Als schepen en moeder geloof ik in
een Vlaanderen waar ieder kind een kans krijgt op een mooie
toekomst. Goed onderwijs waarin kinderen hun mogelijkheden
ontdekken en ten volle ontwikkelen, ligt mij nauw aan het hart.
Respect voor kinderen wil ook zeggen dat je elk talent van een
kind maximaal probeert te ontginnen. De leerkracht is daarin
een waardevolle bron van inspiratie. Kinderen zijn de toekomst
en de toekomst is uitdagend”, zegt Faye Van Impe.
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Voormalig vicepremier,
Kamerlid en burgemeester

Vlaams minister-president

Vlaams viceministerpresident

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Kamerlid en
schepen

Lijsttrekker
Kamer

Lijsttrekker
Europa

2de plaats
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

2de plaats
Kamer

Brasschaat

Antwerpen (Wilrijk)

Antwerpen (Deurne)
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Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
n-va.be/verkiezingen

Kapellen

