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N-VA staat voor u klaar

Hebt u vragen over administratieve 
zaken? Wilt u vragen stellen aan het 
gemeentebestuur en vindt u de juiste weg 
niet? Geen probleem: gemeenteraads- 
leden Michel Boyen en Lode Everaerts 
en onze bestuursleden helpen u waar het 
kan. 

Alle contactgegevens vindt u op onze 
website www.n-va.be/zoutleeuw 
onder de rubriek ‘Wie is wie’.

Word lid!

Wilt u onze waarden en projecten  
actief steunen? Word dan vandaag 
nog lid van de N-VA!

Lid worden is heel eenvoudig. Voor amper 
12,50 euro per jaar bent u al lid. Jonger 
dan 31? Dan betaalt u maar 5 euro per 
jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al 
lid voor 2,50 euro per jaar.

De voordelen van het lidmaatschap zijn 
legio: een gratis abonnement op het 
Nieuw-Vlaams Magazine, uitnodigingen 
voor alle N-VA-activiteiten, kortingen op 
politieke boeken … En niet te vergeten: 
uw stem telt mee in de snelst groeiende 
partij van het land.

Beste inwoner van 
Zoutleeuw,
Enkele maanden geleden hebben we met 
z’n allen de kaarten voor de komende 
zes jaar mogen schudden. Niemand had 
de absolute meerderheid van de partij 
van de burgemeester zien aankomen. 
Zelfs de winnaars waren verbijsterd 
over hun resultaat en de door u  
gemaakte keuze. Zoals gewoonlijk heeft 
de kiezer, u dus, altijd gelijk. Wij willen 
de winnaars oprecht feliciteren met het 
behaalde resultaat. 

U kan op ons rekenen
De afgelopen weken werd op nationaal 
niveau nogmaals bewezen dat de N-VA 
een ideologische partij is waarop men 
kan rekenen. Ook in de Dorpsstraat 
willen wij bewijzen dat een stem voor de 
N-VA geen weggegooide stem is, maar 
een stem waarmee rekening gehouden 
moet worden. 

Wij zullen ons zeer positief opstellen en 
zullen erop toezien dat de meerderheid 
gefocust blijft om de Leeuwenaars te 
geven wat ze van het beleid verwachten. 
Een correct, rechtvaardig en open beleid 
met respect voor alles waar wij als partij 
voor staan. 

Gemotiveerde vertegenwoordigers
N-VA Zoutleeuw wordt in de gemeente- 
raad vertegenwoordigd door twee  
gemotiveerde afgevaardigden. Zij  
nemen uw bezorgdheden en dagelijkse 
problemen ter harte en zoeken samen 
met de meerderheid naar oplossingen 

voor bestaande en nieuwe uitdagingen. 
De toekenning van de bevoegdheid  
Dierenwelzijn is een punt dat recht-
streeks uit ons programma komt en  
waar we veel van verwachten. 

Met volle overtuiging, moed, een  
kritische blik en een positieve ingesteld-
heid staat N-VA Zoutleeuw klaar om u 
de komende jaren te vertegenwoordigen 
in de gemeenteraad, in het belang van 
u allen. 

N-VA Zoutleeuw wenst u een 
gelukkig en gezond 2019!

Michel Herremans
Voorzitter N-VA Zoutleeuw
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Wist je dat …

N-VA Zoutleeuw gaat strijd tegen zwerfvuil aan

een goed uitgewerkt programma andere partijen tot nadenken stemt? Ons 
voorstel om een schepen met bevoegdheid Dierenwelzijn aan te stellen, werd 
door CD&V ter harte genomen. Wij hopen dat Annita’s hart voor dieren even 
groot is als dat van ons. Ons programma staat vol met bruikbare tips.

de verkiezingen nog maar net achter de rug zijn en de begroting al 
aangepast moet worden? Een lening van 500 000 euro die niet nodig 
bleek voor de verkiezingen, is nu plots wel ingeschreven.

Na de verkiezingen is N-VA Zoutleeuw onmiddellijk in actie geschoten om haar verkiezingsbeloftes in daden 
om te zetten. Ook vanuit de oppositie willen wij van Zoutleeuw een mooie, propere en leefbare stad maken. 
Daarom zullen we regelmatig zwerfvuilacties organiseren. 

In november namen we de Leenhaag en de Klottenbergstraat in Budingen onder handen. Begin december was het de beurt aan de 
Steenweg en Bos. In totaal verzamelden we maar liefst negen volle afvalzakken zwerfvuil, waarmee het nut van dergelijke acties 
bewezen werd. 

Het doel van ons initiatief is de zwerfvuilacties verder uit te breiden en een  
algemene oproep naar de bevolking te lanceren om aan de acties deel te nemen. 
Ook de N-VA-afdelingen van onze grensgemeentes zullen aangesproken worden, 
om zo een gemeenteoverschrijdend draagvlak te creëren.

De N-VA vraagt dat het gemeentebestuur erop toeziet dat overtreders aangepakt en 
zwaar gestraft worden. Dat zal op termijn een blijvend positief resultaat opleveren.

De N-VA wil van Zoutleeuw een mooie, 
propere en leefbare stad maken.

De volgende zwerfvuilactie zal in het voorjaar plaatsvinden. 
Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie.
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Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Michel Boyen
Michel is geboren en getogen in Booienhoven. Hij is 
50 jaar jong en is afgestudeerd in de richting elektro-
nica en cybernetica. In 2012 werd Michel voor N-VA 
Zoutleeuw naar voren geschoven als lijsttrekker en 
verkozen als gemeenteraadslid. Zes jaar later viel hem 
die eer een tweede keer te beurt. 

“Men vraagt me weleens waarom ik in de politiek 
gestapt ben”, zegt Michel. “Als overtuigde Vlaming 
wil ik de Leeuwse gemeenschap volop versterken,  
zelf verantwoordelijkheid opnemen en met een 
kritische blik meewerken aan de verandering die ook 
in Zoutleeuw nodig is. De N-VA heeft mij samen met 
u deze kans gegeven. Als je eerlijk bent tegenover de 
mensen, naar hen luistert en hun mening respecteert, 
dan word je geloofd en gewaardeerd. Dat is de  
levensles die ik na vele jaren heb geleerd.”

De voorbije zes jaar heeft Michel keihard gewerkt  
en constructief oppositie gevoerd. Helaas werd  
het resultaat niet weerspiegeld in de uitslag van  
de verkiezingen. Toch zal Michel zich de komende 
bestuursperiode opnieuw engageren om uw stand-
punt te verdedigen met dossierkennis, gedrevenheid 
en in zijn authentieke rechttoe-rechtaanstijl.

Lode Everaerts
Lode Everaerts is geboren en getogen in Geetbets (Hogen),  
waarna hij na enige tijd samen met zijn ouders op de Leenhaag  
in Zoutleeuw kwam wonen. Hij is 53 jaar en werkt als verant-
woordelijke voor de boekhouding en aankoop bij Fyto. 

Bij de aanvang van de rioleringswerken in 2016 kreeg Lode  
de indruk dat er het een en ander zou mislopen. Na de eerste 
vergadering legde hij onmiddellijk contacten met verschillende 
lokale burgers, waarna de burgemeester, politici en werfverant-
woordelijken vergaderden. 

“Gedurende twee jaar volgde ik uit persoonlijke interesse  
elke gemeenteraad”, legt Lode uit. “Begin 2018 vroeg N-VA  
Zoutleeuw me of ik mijn inzet voor de lokale gemeenschap  
wilde doortrekken in de gemeentepolitiek. Zoals de meesten 
weten, ben ik iemand die geen blad voor de mond neemt en 
zeer consequent en eerlijk is. Samen met de andere leden van 
onze partij wil ik een luisterend oor zijn voor de hedendaagse 
problematiek in onze mooie stad Zoutleeuw. Ik wil mijn kiezers 
nogmaals bedanken voor hun steun.”

Lode zal de vergaderingen van de gemeenteraad de volgende  
zes jaar met passie en inzet volgen. Hij zal toezien op een  
constructief beleid waarbij er geïnvesteerd wordt op lange  
termijn. “Waar nodig, zal worden bijgestuurd”, aldus Lode.  
“En ook vanuit de oppositie zullen we initiatieven naar voren 
schuiven. U kan rekenen op onze inzet.”



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


