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KAMPENHOUT
Witlooffestijn

N-VA DANKT HAAR KIEZERS

Zoals de traditie het wil - maar dit
jaar in een wel bijzonder feestelijke
sfeer - organiseert
N-VA Kampenhout haar
witlooffestijn op zaterdag 24
november (van 17.30 uur tot
21.30 uur) en op zondag 25
november (van 11.30 uur tot
15.00 uur) in de Gemeenschapsschool Ter Bronnen,
Tiendenschuurstraat 17
in Kampenhout.

N-VA Kampenhout behaalde op 14 oktober meer dan 20 % van de stemmen bij
de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is een stijging met meer dan 13 % ten
opzichte van de stembusgang van 2006. De overwinning resulteerde in vijf
verkozenen in de gemeenteraad: Rudi Van Ingelgom, Marleen Van de Wiele,
Stefan Vandevenne, Claire Gallo en Korneel Lenaerts.

V.U.: Rudi Van Ingelgom - Nederokkerzeelstraat 15 - 1910 Kampenhout - rudi.vaningelgom@n-va.be

Kom met ons klinken op de
overwinning en laat het eten u
smaken!

N-VA Kampenhout sloot voor de komende zes jaar een bestuursakkoord met
CD&V Kampenhout en zal drie schepenen leveren.
Hieronder vindt u de namen van de N-VA-schepenen en hun bevoegdheden:
Rudi Van Ingelgom:
- Lokale economie
- Landbouw
- Toerisme
- Cultuur
- Bibliotheek
- Muziekschool
- Sociale huisvesting
Marleen Van de Wiele:
- Mobiliteit / trage wegen
- Integratie en gelijke kansen
- Financiën / kerkfabrieken
- Ontwikkelingssamenwerking
- Vlaams karakter

Stefan Vandevenne:
- Leefmilieu
- Energie
- Intercommunales
- Rechtszaken
- Dierenwelzijn

N-VA Kampenhout is
met Marleen Van de Wiele eveneens
vertegenwoordigd in de provincieraad
van Vlaams-Brabant.

www.n-va.be/kampenhout

In de gemeenteraad zetelen
voor de N-VA voorts
Claire Gallo en Korneel Lenaerts.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nu geen woorden, maar daden

In samenspraak met onze coalitiepartner CD&V, maar ook
met de oppositie en de Kampenhoutse burger, zullen we een
krachtig beleid voeren en de noodzakelijke veranderingen tot
stand brengen.

De komende zes jaar staan we immers voor grote
uitdagingen: de strijd tegen de verbrandingsoven, de
creatie van een gezond financieel beleid, meer aandacht
voor mobiliteit, een ruimere inspraak van de burger in het
gemeentebeleid, de stimulatie van de lokale economie, de
ondersteuning van de jeugd- en seniorenwerking,
enzovoort.

BETAALBARE WONINGEN
Voorts moeten we het aanbod van betaalbare woningen
verhogen en voorrang verlenen aan gezinnen die hun
wortels in Kampenhout hebben. Het landelijke en groene
karakter van onze gemeente mag daarbij niet worden
aangetast.
Ook zullen wij de integratie van gezinnen bevorderen,
maar met respect voor onze taal en cultuur.
Voor de N-VA is het absoluut noodzakelijk dat het
Vlaamse karakter van ons dorp verder versterkt wordt.
Wij zullen onze kiezers tonen dat het vertrouwen dat zij
in ons hebben gesteld niet zal worden beschaamd.

Jong N-VA, ook in Kampenhout
Na de prachtige overwinning van 14 oktober hebben de jonge kandidaten op onze
lijst de koppen bij elkaar gestoken om een jeugdige impuls aan de N-VA-werking in
onze gemeente te geven. Het was vooral de bedoeling de geïnteresseerde jongeren
van Kampenhout te verenigen en te motiveren. En inderdaad, het duurde niet lang of
Jong N-VA Kampenhout was geboren! Er moeten nog enkele formaliteiten in orde
worden gebracht en daarna vliegen ze erin.
De jongeren op de lijst danken jullie nogmaals voor de
krachtige steun en hopen jullie binnenkort op hun
activiteiten te ontmoeten.
Voor meer info aureliebom@gmail.com
AURELIE BOM

Aurelie Bom

kampenhout@n-va.be

De verandering begint vanaf 2013
Wij willen jullie van harte danken voor jullie steun op 14 oktober. Jullie vertrouwen
in onze ploeg en partij heeft ons diep ontroerd. Iedereen was met stomheid geslagen
door het schitterende resultaat. Meteen daarna kwam ook het besef dat we er nu
tegenaan moeten gaan.
Met drie schepenen, twee andere gemeenteraadsleden en
twee OCMW-raadsleden zal de N-VA zeker haar stempel op
het beleid kunnen drukken. De eerstvolgende weken zullen
onze mensen zich vertrouwd maken met hun bevoegdheden
en de dossiers instuderen. De uitdaging is groot, maar de
ambitie, wilskracht en energie zijn er om zes jaar ten dienste
van u te staan!
Wij zullen het beleid voeren dat Kampenhout nodig heeft.
De toekomst kan niemand voorspellen. Maar, wat ons
betreft, kunnen wij jullie alvast verzekeren dat de
verandering vanaf 2013 echt begint!
ELS SEGERS EN DIRK QUISTHOUDT,
jullie kersverse OCMW-raadsleden

Van de Noordzee tot de Maas
14 oktober 2012: de verkiezingsoverwinning van de N-VA is de grootste
verkiezingsoverwinning die ooit geboekt is sinds de Tweede Wereldoorlog.
De Vlamingen hebben in heel Vlaanderen massaal gestemd voor
verandering.
Op provinciaal niveau is de N-VA met afstand de grootste partij. Tellen we
het stemresultaat van de 5 Vlaamse provincies samen, dan haalt de N-VA
1.166.552 stemmen (28,5% van de stemmen), wat resulteert in maar liefst 104
provincieraadsleden (op een totaal van 351 provincieraadsleden).
In Antwerpen wordt de N-VA afgetekend de grootste politieke formatie in de
provincieraad (35,9% van de stemmen, 27 zetels). Dat geldt ook in OostVlaanderen (26,1% van de stemmen, 21 zetels) en Vlaams-Brabant (25,8% van
de stemmen, 19 zetels). In West-Vlaanderen (25,3% van de stemmen, 20 zetels)
en in Limburg (26,1% van de stemmen, 17 zetels) mist de N-VA op
1 zetel na het statuut van grootste fractie
in de provincieraad.
Op gemeentelijk vlak zit de N-VA met bijna 1 700 gemeenteraadsleden de
CD&V dicht op de hielen en in de grote steden is de N-VA zelfs een pak
groter. In Antwerpen haalt de N-VA 37,7 % van de stemmen. Zeer mooie cijfers
zijn er in de provinciehoofdsteden ook in Hasselt (25,5 %), Brugge (19,79 %),
Leuven (19,04 %) en Gent (17,09 %).
Geteld over gans Vlaanderen haalt de N-VA een gemiddelde score van net geen
23 % van de stemmen. In maar liefst 47 Vlaamse steden en gemeenten haalde de
N-VA het meeste aantal stemmen. De N-VA neemt in meer dan 100 gemeenten
deel aan de bestuursmeerderheid; in meer dan 40 ervan komt een N-VAburgemeester aan het roer.
Ook in Brussel scoorde de N-VA knap. In 5 gemeenten haalt de partij samen zes
zetels binnen. In de Antwerpse stadsdistricten nemen 82 N-VAdistrictsraadsleden begin volgend jaar hun mandaat op.

www.n-va.be/kampenhout
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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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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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