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MALLE
VRIJDAG

26
april
2013

Baskische
avond
Sint-Pauluszaaltje
St.-Pauluslaan 2
2390 Westmalle
Vanaf 19.30 uur

Op vrijdag
26 april 2013
organiseert
N-VA opnieuw een
regionalistische
avond. Na de
Catalanen, de Schotten
en de Walen in de voorbije jaren is
het deze keer de beurt aan de Basken.
Matthias Diependaele, kersvers
fractievoorzitter in het Vlaams
Parlement, zal een korte toelichting
geven over Baskenland of “Euskal
Herria” zoals de Basken hun land zelf
noemen.

V.U.: Wouter Patho - Sint-Lenaartsebaab 32 - 2390 Malle - info@n-va.be

Verder kan u Baskische hapjes en
drankjes en vooral veel gezelligheid
verwachten. Iedereen - zowel binnen
als buiten onze partij - is van harte
welkom.

LENTE!
Daar is de lente! Eindelijk. Na een lange winterperiode mag die temperatuur
gerust wat naar omhoog. Wakker worden uit een diepe slaap zit er voor de
N-VA niet echt in. Begin januari legden zeven N-VA’ers immers de eed af als
gemeente- of OCMW-raadslid. We stellen hen graag in dit blad aan u voor.
Over de verkiezingsuitslag van 14 oktober zijn hele boeken volgeschreven. We
moeten er dus niet meer uitgebreid op terug te komen. Toch hadden we ook
graag al die kiezers bedankt voor het vertrouwen. We garanderen jullie dat
onze mensen hun job serieus nemen en onze prioriteiten van tijdens de
campagne behouden blijven. Zo werken we samen met onze coalitiepartner aan
een modern, efficiënt en spaarzaam beleid.

VRAGEN
Mocht u vragen hebben, laat dan zeker niet na ons te contacteren. N-VA Malle
communiceert niet enkel tijdens verkiezingscampagnes. U zal ook in de
toekomst veelvuldig een infoblad in uw bus terugvinden. Lees ook meer op
onze webstek www.n-va.be/malle of op onze facebookpagina.

SCHRIJF GESCHIEDENIS
Het kan altijd nog meer: wie lid wordt van de N-VA schrijft mee geschiedenis.
Want de N-VA groeit en bloeit en drukt ondertussen meer dan welke partij ook
haar stempel op de toekomst van Vlaanderen.
Met vriendelijke groet
Wouter Patho - Voorzitter N-VA Malle

Schrijf snel in, want volzet is volzet!
Inschrijven kan door overschrijving van
15 euro per deelnemer op BE30 9799
9303 8111 van N-VA Malle met
vermelding van uw naam.
Meer informatie kan u bekomen bij
Danny Van Looy via danlin@telenet.be
of 0494 68 00 67.

WOENSDAG

13
maart

Bestuursverkiezing

Op 13 maart 2013 kiezen
de N-VA-leden een
nieuw bestuur in zaal
De Valk in Oostmalle.
2013
Alle kiesgerechtigde
leden worden
persoonlijk uitgenodigd en zijn van harte welkom.

www.n-va.be/malle

N-VA-raadsleden Peter Lacante, Yannick Van den
Broeck, Sanne Van Looy, Paul Van Ham, Wouter
Patho en Mieke Vermeyen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze schepenen

Wouter Patho
• 31 jaar
• Vader van twee kinderen
• Wouter is zesde schepen en voorzitter van het OCMW: Sociale Zaken, Gezin.
Kinderopvang, Welzijnsbeleid en Wonen vallen onder zijn bevoegdheden.
• Favoriete plek in Malle: ‘ s Herenbos en Salfen

Paul Van Ham
• 45 jaar
• Lokaal ondernemer
• Tweede schepen Paul Van Ham krijgt Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit,
Leefmilieu, Recyclagepark, Landbouw en Energie.
• Favoriete plek in Malle: Kempendreef 1

Mieke Vermeyen
• 58 jaar
• Mieke Vermeyen wordt vierde schepen van Personeel, Senioren,
Emancipatie, Kermissen, Markten, Parken en Plantsoenen.
• Favoriete plek in Malle: het Mariapark.

Wat ligt er op de plank?
Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012 hebben de
winnende partijen N-VA en DBM
onderhandeld over de vorming van
een coalitie voor de bestuursperiode
2013-2018. Beide partijen engageren
zich om in maart een
bestuursakkoord voor te leggen,
gebaseerd op onze programma’s.

malle@n-va.be

Duidelijke klemtonen
Vanuit de N-VA kunnen we alvast
duidelijke klemtonen leggen:
gezonde financiën zonder
belastingverhoging, duidelijke
communicatie, een duurzaam
milieubeleid, verstandige ruimtelijke
ordening en een slimme aanpak van
onveiligheid.

Ook onze specifieke accenten mag je
verwachten in Malle. Wij gaan
resoluut voor een maandelijkse
markt, brede scholen met een veilige
omgeving, meer plaats voor de fiets
en een economisch beleid onze
gemeente waardig. Binnenkort mag u
dus onze plannen voor de komende
zes jaar in alle transparantie
verwachten!

Onze raadsleden
Peter Lacante
• 53 jaar
• Fractieleider van N-VA Malle in gemeenteraad.
• Hij wil vooral de dorpskernverfraaiing met veilige, goed
onderhouden fiets- en voetpaden, sport en onderwijs opvolgen.
• Favoriete plek in Malle: mijn eigen tuin op een mooie zomerse
avond met de barbecue dicht in de buurt.

Yannick Van den Broeck
• 25 jaar
• Gemeenteraadslid
• Voor Malle wil Yannick zich vooral toeleggen op de domeinen
lokale economie, erfgoed, toerisme en duurzaamheid.
• Favoriete plek in Malle: de Wolfskapel in Oostmalle

Sanne Van Looy
• 21 jaar
• (jongste) Gemeenteraadslid
• In onze gemeente wil ze haar schouders zetten onder de
uitbouw van het sociaal leven in het algemeen en die van het
culturele aanbod in het bijzonder.
• Favoriete plek in Malle: mijn eigen thuis, hoewel ik ook wel
graag een frisse neus haal in Drieboomkensberg

Dave Hermans
• 37 jaar
• OCMW-raadslid
• Dave zal samen met OCMW-voorzitter Wouter Patho het
sociale aspect van ons programma in de praktijk omzetten.
• Favoriete plek in Malle: Domein De Renesse

Van dit succes hadden we nooit durven dromen. Met
drie schepenen en vier raadsleden in de gemeente- en
de OCMW-raad hebben we in Malle voor een politieke
aardverschuiving gezorgd. En dat hebben we aan u te
danken!

BEDANKT, kiezers, om te kiezen voor verandering en te
geloven in N-VA Malle.
BEDANKT, sympathisanten die voor een periode van zes
weken op het papieren hoofd van onze kandidaten
wilden kijken.
BEDANKT, bordenzetters die door weer en wind trokken
om borden te plaatsen en te behangen met vriendelijke
gezichten.

www.n-va.be/malle

BEDANKT, kandidaten om ons verhaal mee uit te
dragen en voor jullie inzet tijdens de campagne.
BEDANKT, mandatarissen om de komende zes jaar van
Malle een nog mooiere gemeente te maken dan ze al was.
BEDANKT, N-VA-campagnecoördinator om de meest
hectische periode in de verkiezingen tot een succesvol
einde te brengen.
BEDANKT, iedereen!

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

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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