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V.U. Marc Smans
Den Abt 71
2340 Beerse

Peter Helsen
lijstduwer op
14 oktober
Meer dan tien jaar geleden startte ik
samen met onder meer mijn overleden
vrienden Hugo Vercauteren en Jaak
Baelemans N-VA Beerse-Vlimmeren op.
We wisten destijds niet veel van politiek, van de lokale politiek nog minder.
Een decennium later mogen we terugblikken op een werking die een structurele vorm heeft en klaar is om verder
te groeien. Ik ben dan ook heel tevreden
dat we op 14 oktober met een eigen
N-VA-lijst naar de verkiezingen kunnen trekken.
Samen met huidig schepen Marc
Smans, en OCMW-raadslid Simonne
Woestenborghs leerden we enorm veel
bij tijdens deze legislatuur. Inderdaad
met vallen en opstaan. Maar we hebben
er vooral nood aan dat onze mening
meer in het beleid weerspiegeld wordt.
Een aantal nieuwe mensen krijgt nu bij
ons de ruimte om hun betrokkenheid
hard te maken. Samen met onze vele
leden vormen we een hechte ploeg. We
zijn klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen, om deel te nemen
aan het beleid én om met iedereen in
het politieke leven samen te werken
voor een beter Beerse.
Dat en enkel dat is
onze enige ambitie.
Peter Helsen
Gemeenteraadslid
Gasthuisstraat 62
0472 36 04 33
peter.helsen@n-va.be

N-VA heeft een visie voor Beerse
N-VA Beerse-Vlimmeren trekt met een programma op maat van onze gemeente
naar de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten op onze lijst zullen zich
ten volle inzetten om dit te realiseren. Via dit huis-aan-huisblad, maar ook op
www.n-va.be/beerse, houden we u op de hoogte van onze plannen.
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N-VA WIL BEERSE-VLIMMEREN
NIET SPLITSEN!

De N-VA is de partij waarover
politici (vooral die van de andere
partijen) het meest spreken. En die
andere partijen doen vaak hun uiterste
best om de N-VA verkeerd voor
te stellen. Dan klinkt het bijna alsof
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Kent u deze nieuwe N-VA-gezichten reeds?
Vlaams Parlementslid Vera Celis nodigt u uit op de voorstelling van onze kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen. U bent welkom in zaal Lambeer op 17 juni 2012 om 10.30 uur in de
voormiddag. Deuren openen omstreeks 10 uur. Op deze pagina kan u al kennismaken met enkele van onze kandidaten.

DIANA VINCK

LINDA BOSCH

• Woont op de Merksplasseweg
• Werkte 20 jaar als zelfstandige
en is op dit moment chefkassierster bij een grote
distributiewinkel
• Interessepunten: vergrijzing
en armoede

• Woont in de Beekakkerstraat
• Werkt als bediende in de
supermarkt
• Houdt van de kleine dingen
zoals fietsen, met haar man
Koen achterop de motor
rijden of van een fijn terrasje
genieten

SONJA DIERCKX

HANS LUYCKX

• Kinesiste
• Woont in de Dageraadlaan
• Hobby’s: koken, tuinieren,
bloemschikken,
nordic walking
• Interessepunten:
gezondheidszorg, bejaardenzorg, vreemdelingenbeleid

• Woont in de Gildestraat
• Heeft bijna zijn studies aan
de KU Leuven beëindigd
• Is actief binnen Jeugdbeweging VIB en voorzitter
van de jeugdraad
• Hobby’s: squash, mountainbike en wielrennen

HANS CORNELIS

INGRID VAN GENECHTEN

• Woont in de Klaproosstraat
• Werkt bij de Vlaamse overheid
• Lid van Natuurpunt, houdt
van tennis, wandelen en
mountainbike met de kinderen
• Interessepunten: onderwijs,
financiën en veiligheid

• Werkt samen met haar man
Chris als zelfstandige
• Voorzitster van de Rocking
Chevy’s en bestuurslid van
het Belgisch R&R Verbond
• Lid van KVLV en Unizo
• Houdt van fietsen
• Interessepunten: lokale economie,
sport en drugspreventie

NORA VERSMISSEN

MARC JANSSEN

• Woont in de Veldstraat
• Werkt als sociaal
verpleegkundige
• Hobby’s: lezen, fietsen en
wandelen
• Interessepunten:
vreemdelingenbeleid,
gezondheid en tewerkstelling

• Woont in de Veldstraat
• Is met prepensioen
• Hobby: basketbal
• Interessepunten: algemeen
welzijn op sociaal en
financieel vlak,
gezondheidszorg, sport

Uitbouw sportcluster Leetereind
Naast het schitterende sportcomplex ‘Het Beerke’ werd door de gemeente gekozen voor de uitbouw van een
tweede complex aan het Leetereind in Vlimmeren.
KLAAR VOOR GEBRUIK
Met betrekking tot dit sportpark werden al diverse acties ondernomen:
• De polyvalente hal De Pegger werd gebouwd en inmiddels in
gebruik genomen.
• Er werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde
recreatie opgemaakt.
• In overleg met Vlimmeren Sport wordt voorzien in een derde
voetbalterrein dat voldoet aan de voorwaarden om competitie
mogelijk te maken (onder meer de juiste afmetingen en
dergelijke).
• Een veld voor diverse recreatie wordt aangelegd.
• De parkeermogelijkheden worden aangepast en uitgebreid. Op
die manier voorkomen we hinderlijk parkeren in de omliggende
straten.

IN DE STEIGERS
De sportdienst bekijkt ook nog welke acties men kan ondernemen om dit
sportpark verder uit te bouwen. Zo willen we tegemoetkomen aan de
wensen van de vele sportbeoefenaars in onze gemeente. Men overweegt
onder meer het volgende:
• De aanleg van een beachvolleyterrein. Ook in Beerse voorzien we
de aanleg van dergelijke terreinen.
• Verbeteren van de toegang tot de hal.
• Optimaliseren van de mogelijkheden voor sportclubs. In samenspraak met de sportraad en het gemeentebestuur zoeken we oplossingen voor de vraag naar competitiemogelijkheden.
• Controle op het gebruik van de zalen.
• De aanleg van een picknickzone.

Marc Smans,
Lijsttrekker
N-VA Beerse-Vlimmeren

Kerkplein terug open?
Vijf jaar geleden stelde de N-VA voor om het plein voor de
kerk in het centrum van Beerse open te stellen als parking.
Altijd of gedurende een aantal drukke winkelmomenten: dat
was nog te bespreken en te bekijken. Binnen de huidige meerderheid zag echter enkel de N-VA hier heil in.
De stad Turnhout maakt er een sport van om de klanten weg
te jagen uit het centrum. Wij willen ze in Beerse van harte ontvangen. N-VA Beerse-Vlimmeren wil een bloeiend centrum
waar het goed vertoeven is en waar je welkom bent.
De N-VA wil na 14 oktober het Kerkplein-dossier
als onafhankelijke fractie weer op tafel gooien.

N-VA Beerse ontwikkelt visie in denktank
Niet iedereen heeft de tijd om met voldoende inzet mee de gemeente te besturen. Maar geen nood: N-VA-sympathisanten stellen al maandenlang hun ervaring, inzicht, en visie ten dienste van de N-VA-kandidaten. Dat
gebeurt in de vorm van een ‘denktank’.
De N-VA’ers hebben stuk voor stuk hun sporen verdiend in hun beroep, in zaken, academia en bij de overheid. Voor
hen kan je niet kiezen op 14 oktober. Maar bij elke keuze voor een N-VA -kandidaat krijg je er hun denkvermogen zomaar bij. Doen dus: kiezen voor de kandidaat of kandidaten van je keuze op de N-VA lijst!

LUC GEVAERT

WARD ROOFTHOOFT, PH.D.

Luc is gepassioneerd door het milieu: gezonde voeding, sproeistoffen, biologische voeding, alternatieve energie. In
zijn huis komt 95 % van de elektriciteit,
75 % van het warm water en 10 % van
de verwarming van de zon! Zijn expertise als consultant in alternatieve energie en zijn inzicht in een milieubewuste
politiek kunnen voor de gemeente van
onschatbare waarde zijn.

Ward is Internationale marketingstrateeg voor multinationals, ambitieuze
KMO’s en in projecten van de UNO.
Om de doelstellingen van de gemeente
Beerse te bereiken zullen de N-VA-verkozenen op zijn strategisch inzicht kunnen rekenen. Ook onze gemeente zal er
wel bij varen als ze juist in beeld komt
op alle niveaus van de samenleving.

Hoe meer we vooraf
DENKEN,
hoe beter we
DURVEN DOEN!
JEFF KEUSTERMANS
Jeff is advocaat en medeoprichter/bezieler van een advocatenkantoor in Brussel. Zijn inzichten in de wettelijke
aspecten van het gemeentebeleid zijn een
onmisbare hulp voor de N-VA-kandidaten die straks goed begeleid mee aan het
roer van de gemeente zullen zitten.

N-VA Beerse-Vlimmeren!
Altijd een beetje meer…
De eerste partij in
Beerse-Vlimmeren
met een echte
DENKTANK

DR. HILDE VERSTRAETEN
Reeds 20 jaar heeft Hilde een loopbaan
als geneesheer. Zij is een specialist in
radiotherapie en oncologie te
Antwerpen. Met haar medische
achtergrond kan zij de N-VA-kandidaten bijstaan op vlak van gezondheidszorg en algemeen welzijn.

De N-VA steunde de holebibeweging
door haar aanwezigheid op de
Brusselse Gay Pride op 12 mei.

Ook al zijn in uw ogen alle
politiekers dikke idioten,
kies dan toch maar voor diegene
die u het minst idioot lijkt.

Nederlander Emile Kersten stemt N-VA op 14 oktober
Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de lokale
verkiezingen in oktober. Emiel Kersten woont met
zijn familie in onze gemeente en gaat zich registreren
als kiezer. Meer bepaald als N-VA-kiezer!
Ook Nederlander Emile Kersten
stemt in het najaar op de
gemeenteraad.

AAN WELKE VOORWAARDEN
MOETEN DE NIET-BELGISCHE
BURGERS VAN DE EUROPESE
UNIE VERVULLEN OM TE
MOGEN STEMMEN?
Om te mogen stemmen moet de
niet-Belgische burger van de Europese Unie:
• op 1 augustus 2012 in de bevolkingsregisters van de
gemeente ingeschreven zijn;
• op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt;

• op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.
Om te kunnen stemmen moet de niet-Belgische burger
van de Europese Unie bij de gemeente waar hij zijn
hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, een schriftelijke
aanvraag indienen met vermelding van zijn nationaliteit
en het adres van zijn hoofdverblijfplaats. De aanvrager
moet deze aanvraag vóór 1 augustus 2012 doen bij het
gemeentebestuur waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft.
Eenmaal de niet-Belgische burger van de Europese Unie
erkend is als kiezer, moet hij stemmen. Net zoals bij Belgen is de stemming dus verplicht voor hem.
Voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie geldt
een soortgelijke regeling.
De juiste documenten voor indiening kan u terugvinden
op onze website www.n-va.be/beerse. Telefonisch kan u
terecht met uw vragen bij Ingrid Van Genechten, op het
nummer 0497 47 12 99.

Wat moeten we doen?
HANDEN IN HET HAAR? NEE HOOR!
N-VA Beerse-Vlimmeren zit echt niet met de handen in het haar als het
over het programma gaat. Al maanden komt onze werkgroep programma
samen om alle mogelijke programmapunten te bespreken. Onze vraag is
niet zozeer “Wat moeten we doen?”, maar wat moeten we “eerst” doen?
Werk genoeg aan de winkel.
HEFTIGE DISCUSSIES MAKEN GOEDE AFSPRAKEN
Dit zijn enkele knopen die we doorhakten in verband met ons programma:
• Kinderopvang en jongerenwerking zijn onze toekomst
• Het is niet veiligheid of mobiliteit maar veiligheid én mobiliteit.
N-VA Beerse-Vlimmeren
• Armoedebestrijding is een absoluut speerpunt.
schrijft aan een programma ten
dienste van de inwoners.
• We moeten het budget bewaken en niet meer belastingen heffen dan nodig.
• Onveilig gespuis dienen we aan te pakken.
• Kan de N-VA groener zijn dan Groen op vlak van milieubeheer? Natuurlijk…
• De opbouw van het verenigingsleven is belangrijk.
• Zinloze uitgaven moeten we afbreken.
• In Beerse en Vlimmeren proberen we zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen.
• Ondernemers zijn meer dan welkom hier.
• Ons onderwijs kan nog beter.
• Mindermobielen? Vooruit ermee!
• We vergeten zeker ook de ouderenzorg niet.
• Inspraak? Graag! (*)
• Groepsaankopen als oplossing om de kostprijs van energie te drukken.
… Ja, het gaat er soms heftig aan toe in onze werkgroep.
HOOFDLIJNEN VOOR EEN BETER BEERSE
Zo bouwen we ons programma elke vergadering grondiger uit. Te grondig? Niet elke kiezer is immers geïnteresseerd
in de details van de gemeentepolitiek. Daarom moet de werkgroep, nadat het programma is uitgeschreven, er nog de
hoofdlijnen uit filteren. Dan zal het pas heftig worden.
Als je die hoofdlijnen straks leest in onze brochures, weet dan dat het maar het topje van de ijsberg is: meer informatie vind je te gepasten tijde op onze website.
(*) Ideeën en verzuchtingen zijn nog altijd welkom bij bestuurslid Hans Cornelis op het nummer 0486 17 52 29. Je kan ook mailen naar beerse@n-va.be.

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

n MEVROUW
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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

