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V.U. Eddy Soetewey
Pastoor Huygestraat 12
2845 Niel
DE VOORZITTER BLIKT TERUG ÉN VOORUIT

N-VA Niel
viert feest!

1 jaar N-VA Niel
In mei 2011 gaven we het startschot voor de oprichting van N-VA Niel. Tijd
dus voor een terugblik … en een vooruitblik!
Op 5 mei 2011 richten Patrick Truyts en Benjamin (Benny) Mouton N-VA Niel op.
Enkele weken later versterkt Stefan Verbeeck onze nieuwe afdeling. Zij zijn vanaf dat
moment ‘de pioniers van N-VA Niel’. Leden werven en enthousiaste Nielenaars
overtuigen om actief mee te werken aan de opbouw, zijn hun eerste prioriteiten.

op 4 mei vanaf 20 uur
in zaal ’t Nest
WE HEBBEN DRIE GOEDE
REDENEN OM TE VIEREN:
• N-VA Niel bestaat één jaar!
• We stellen ons programma
en de kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen voor.
• Onze kandidaten bieden een
gratis vat aan!
We hopen hier vele Nielenaars te
ontmoeten, elkaar beter te leren
kennen en onze standpunten op
gemeentelijk beleid te kunnen
toelichten.
Programma:
20 uur: welkomstwoord voorzitter
20.15 uur: voorstelling programma
20.45 uur: voorstelling kandidaten
21.15 uur: vragenronde
21.30 uur: GRATIS VAT
INKOM GRATIS
IEDEREEN WELKOM!

INSPANNINGEN MISSEN EFFECT NIET
De eerste zichtbare activiteiten zijn ‘Niel vlagt’ op 11 juli en de bedeling van de
flyers ‘N-VA Niel is een feit’. De maandelijkse bestuursvergaderingen doen hun
intrede en de nieuwe webstek www.n-va.be/niel gaat online. Onze eerste inspanningen missen hun effect niet. Het aantal leden neemt toe en in november 2011 staat
een voltallige bestuursploeg op de been.
EERSTE ACTIVITEITEN VOLGEN AL SNEL
De eerste ledenvergadering vindt plaats op 19 oktober in zaal De Vak. En met onze
stand op Niel Jaarmarkt op 6 november zijn we voor het eerst zichtbaar in het straatbeeld. Ondertussen organiseren we tal van activiteiten: een gespreksavond met
Vlaams minister Philippe Muyters, een quiz, de Valentijnsactie en een eetfestijn.
NIET ALLEEN VERBREDEN, MAAR OOK VERDIEPEN
Ook achter de schermen wordt inhoudelijk heel wat werk verricht. We bestudeerden
onder meer het beleidsplan van Niel, werkten ons programma uit en stelden de
kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op. Onze bestuursleden namen deel aan de diverse vormingsdagen die de N-VA nationaal organiseerde
en maandelijks wonen we de gemeenteraad bij.
“Ik blik zeer tevreden terug op wat onze ploeg in dat jaar heeft gerealiseerd. Het
is alleen dankzij teamwerk dat goede resultaten behaald worden, nu en ook in de
toekomst. Ons ledenaantal is het laatste jaar opmerkelijk toegenomen, dat is
hoopvol. Mijn dank aan alle leden voor het vertrouwen”, verklaarde afdelingsvoorzitter Patrick Truyts.
VOLWAARDIG ALTERNATIEF
De eerste belangrijke test voor N-VA Niel is op 14 oktober 2012, de gemeenteraadsverkiezingen. Het feit dat wij nieuwkomers zijn in het politieke landschap zien wij
niet als een nadeel, integendeel! N-VA Niel wil op een andere manier aan politiek
doen en is een volwaardig alternatief voor de traditionele partijen. Wij gaan volop
voor deelname aan het gemeentelijke beleid. Het laatste woord is steeds aan de
kiezer, de Nielenaar. Jullie zullen bepalen in welke mate de N-VA in Niel op het
beleid zal wegen. De kracht van verandering zal ook Niel niet ontgaan!
Patrick Truyts
Voorzitter N-VA Niel
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11/07/2011: Niel vlagt
10/08/2011: Webstek N-VA Niel online (www.n-va.be/niel)
11/09/2011: N-VA Niel op familiedag in Bokrijk
19/10/2011: Eerste ledenvergadering in zaal De Vak
06/11/2011: N-VA op Niel Jaarmarkt
09/12/2011: Gespreksavond met Vlaams minister Muyters in zaal De Vak
03/02/2012: Quiz N-VA Niel in parochiezaal Hellegat
14/02/2012: Valentijnsactie N-VA Niel
03/03/2012: N-VA Niel bij “de kracht van verandering” te Leuven
10/03/2012: Eetfestijn in zaal ’t Nest

Britt en Eddy kijken vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen
Op 4 mei stelt N-VA Niel haar volledige verkiezingsprogramma en de kandidaten
voor de gemeenteraadsverkiezingen voor op haar feest naar aanleiding van ‘Eén jaar
N-VA Niel’. Britt en Eddy blikken in dit huis-aan-huisblad al vooruit.
Waarom hebben jullie gekozen voor de N-VA?
Britt: “Voor mij is de N-VA een partij met lef. Ze komt op voor de gewone mensen en
ze durft de problemen in dit land aan te kaarten. De N-VA geeft iedereen een gelijke
kans, ongeacht leeftijd, geslacht of cultuur. Ze wil een betere toekomst voor ons en
onze kinderen. Als de N-VA hiervoor de kans niet krijgt, stel ik me vragen bij de
toekomst.”
Eddy: “Voor mij is de N-VA een echte no-nonsense partij die inhoud belangrijker
vindt dan postjes pakken. De N-VA komt op voor de hardwerkende Vlaming en
durft voor verandering te ijveren. Ze zijn hierbij niet gebonden aan een zuil of
vakbond die de slagkracht verslapt. De N-VA geeft hierbij een nieuw gelaat aan
de politiek. We houden niet van betuttelen, maar wel van het bieden van
ontplooiingskansen. In dit profiel herken ik mezelf volledig.”
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Wat zijn jullie specifieke aandachtspunten in het gemeentebeleid?
Eddy: “Vooreerst een transparant en efficiënt beleid voor en door de Nielenaar. De
Nielenaar dient meer betrokken te worden bij
het bestuur en er moet ruimte voor inspraak zijn. Een eerste stap hier
naartoe is alle beleidsdocumenten openlijk publiceren. Verder dienen adviesraden
ernstig genomen te worden. Het bestuur moet vanuit de mensen komen.”
Britt: “Van opleiding ben ik verzorgende waardoor ik vooral aandacht heb voor de
senioren en zorgbehoevenden. We mogen trots zijn op het rusthuis van Niel. Hier
wordt goed voor de mensen gezorgd en de alleenstaande senioren kunnen daar
een hapje gaan eten. Ik zou graag meer activiteiten voor de senioren voorzien. Dat
zou een grote meerwaarde zijn. Een middagje bingo of een dagje naar zee. Wie wil
er niet genieten van een ijsje op de zeedijk of een wandeling door het dorp?”
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Eddy: “Mijn aandacht gaat ook naar de jeugd. Als leerkracht en ex-sportmonitor ben ik altijd nauw begaan geweest met de jeugd. Ik vind dat zij voldoende
ontwikkelingskansen in de eigen gemeente moeten krijgen. Er moet plaats zijn
om op een veilige manier samen te spelen en te sporten. Een definitieve keuze
voor een nieuw jeugdhuis dringt zich op. De jeugd van Niel heeft een plaats
nodig om elkaar te ontmoeten en samen te kunnen feesten. Investeren in de
jeugd is investeren in onze toekomst.”

De N-VA komt deze zomer naar je toe!
N-VA Niel vindt het enorm belangrijk om de Nielenaar te ontmoeten en met hem of haar in gesprek te gaan.
Daarom houden we in juni een zomertoer door Niel waarbij we driemaal halt houden in Niel. Drie zaterdagen
op rij stellen we ons N-VA-tentje op van 12 tot 18 uur.
Kom proeven van een gratis drankje en maak kennis
met onze kandidaten, hun dynamiek en hun engagement!
Zaterdag 2 juni: Pastoor Huyghestraat 12
Zaterdag 9 juni: exacte locatie volgt later
Zaterdag 16 juni: Elisabethplein

WE KIJKEN ERNAAR UIT NAAR U TE LUISTEREN!

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.
Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.

"

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’
Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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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
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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

