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1. Wouter
Patho
2. Mieke
Vermeyen
3. Paul
Van Ham
4. Cristina
Quaglia
5. Yannick
Van den Broeck
6. Guy
Leys
7. Beatrix
Knaepkens
8. An
Dries
9. Sanne
Van Looy
10. Chantal
Lambrechts
11. Lode
Eelens
12. Dirk
Lingier

13. Jan
Van Elsacker
14. Cindy
Dictus
15. Suzanna
Van Loock
16. Karin
Van Eyndhoven
17. Diane
Lenaerts
18. Danny
Van Looy
19. Jeannine
Vereycken
20. Dave
Hermans
21. Marc
Geenen
22. Ludo
Nelen
23. Peter
Lacante
V.U. Wouter Patho, Sint-Lenaartsebaan 32 2390 Malle. Verkiezingsdrukwerken: verkiezingen gemeente- en
provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012, vrij van zegel volgens artikel 198 van het W.Z.G.T.

Hoe stem ik N-VA?

Beste Mallenaar,

Zondag kan u een verstandige keuze maken en uw stem geven aan
de N-VA! Het is een stem voor een positief verhaal, voor nieuwe en
jonge mensen in de gemeentepolitiek.
Stemmen voor de N-VA is heel eenvoudig! In het stemlokaal zal u
onze lijst terugvinden onder “lijst 2”. Daarna krijgt u de keuze:
ofwel geeft u het vertrouwen aan onze groep door een lijststem uit
te brengen, ofwel drukt u uw voorkeur uit voor één of meer van
onze individuele kandidaten door middel van een voorkeurstem.
Onze lijst telt 23 gemotiveerde Mallenaren en u mag tot 22
kandidaten een voorkeurstem geven.
Wanneer u 23 kandidaten individueel aanduidt, dan geeft
u automatisch een lijststem.
Neem deze folder gerust mee naar het stemlokaal
zodat u zeker bent van een goede keuze op 14 oktober.
Alvast bedankt voor het vertrouwen!

Wouter Patho
Lijsttrekker N-VA Malle

Jongeren
Jeugd en vernieuwing krijgen een
bijzondere plaats bij N-VA Malle. Met zes
kandidaten onder de 30 trekken we met
een jonge lijst naar de kiezer. Dat vertaalt
zich ook in ons programma. Jonge
gezinnen krijgen bij ons een centrale
plaats. Dat houdt onder andere in dat we
de kinderopvang verder willen uitbouwen.
Waar er ruimte en mogelijkheden zijn,
willen we nieuwe verkavelingen in eerste
instantie openstellen voor jonge
Mallenaren.
De jeugdraad moet zowel voor nietgebonden jongeren als voor
jongerenorganisaties een overlegplatform
zijn om te komen tot een geëngageerd
jeugdbeleid. We zijn er ons daarbij van
bewust dat onze jeugd in de eigen
gemeente moet kunnen uitgaan, zonder
dat de vrijheid van de één een last wordt
voor de ander.

Onze kandidaten van Jong N-VA Malle: Jan Van
Elsacker (13), Wouter Patho (1), Yannick Van den
Broeck (5), Sanne Van Looy (9), Cristina Quaglia (4)
en An Dries (8).
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Senioren
N-VA Malle draagt ook de
nodige bagage en
ervaring met zich mee.
Binnen de
leeftijdscategorie
‘senioren’ zetten Lode
Eelens (11), Ludo Nelen
(22), Mieke Vermeyen (2),
Dirk Lingier (12) en Guy
Leys (6) hun schouders
onder onze lijst en ons
programma.

Senioren volwaardig laten deelnemen aan de Malse gemeenschap is voor onze partij van
essentieel belang. N-VA Malle streeft ernaar om alle activiteiten voor senioren toegankelijk te
maken door middel van gratis vervoer. Ook een seniorenloket dat de Mallenaar op een
klantvriendelijke manier de weg wijst in het kluwen van wetgeving en zorginitiatieven is een
mooi initiatief. Verder willen we onze senioren actief houden door vrijwilligerswerk te stimuleren.

