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SCHOTEN
Braderij N-VA Schoten
U bent van harte welkom!
Op 21, 22 & 23 juni heet de ganse
ploeg van N-VA Schoten u van
harte welkom op de 34e editie van
de braderij.

BELGISCH SYSTEEM
BLOK AAN BEEN VAN VLAANDEREN
Het Belgische systeem, dat elke fundamentele verandering onmogelijk
maakt, is een blok aan het been van Vlaanderen geworden.
Toen Yves Leterme in 2008 zijn streven naar een grote staatshervorming heeft
ingeruild voor de sleutels van de Wetstraat 16, heb ik resoluut gekozen voor de
N-VA. De enige democratische partij die, ongebonden ten opzichte van
behoudsgezinde belangengroepen, op consequente en geloofwaardige wijze
vecht voor het behoud van de welvaart van Vlaanderen.
In dit opzicht worden de verkiezingen van mei 2014 van cruciaal belang.
Laurette Onkelinx heeft onlangs in de kranten verkondigd dat de PS na de
volgende verkiezingen in geen geval in een regering zal stappen met de N-VA.
Als u het zoals zoveel Vlamingen beu bent om de PS-dictatuur te blijven ondergaan, weet u dus wat u binnen een klein jaar te doen staat in het kieshokje.

V.U.: Nick Peeters - Priorijlaan 10 2900 Schoten - info@n-va.be

Wenst u de mandatarissen en/of de
vele sympathisanten te leren kennen of wil u zich aansluiten en lid
worden van deze grote familie?
Dan is dit uw kans! Zoals elk jaar
staan wij ook deze keer op de
markt present.
Heeft u een idee of opmerking?
Schrijf ze op een N-VA-bierviltje en
steek ze in de suggestiebus. U bent
natuurlijk ook van harte welkom
om bij een heerlijk streekbiertje of
ander drankje gezellig een babbeltje
te komen slaan.
Tot dan!

Maar u hoeft uw geduld geen jaar op de proef te stellen. U kan vandaag al
meewerken aan het succes van volgend jaar.

FLITSEND UIT DE STARTBLOKKEN
In Schoten zijn we daar alvast goed mee begonnen. De N-VA is met een burgemeester, drie schepenen, veertien gemeenteraadsleden, vijf OCMW-raadsleden
en zestien bestuursleden alvast flitsend uit de startblokken geschoten. Een
eenvoudig mailtje (schoten@n-va.be) of een telefoontje
aan een van onze mandatarissen of bestuursleden volstaat om deel uit te maken van deze enthousiaste ploeg.
Ik nodig u alvast uit om met ons allemaal kennis te
maken verderop in dit blad.
Met vriendelijke groet,

N-VA SCHOTEN
WENST U
EEN PRETTIGE VAKANTIE
www.n-va.be/schoten

NICK PEETERS
Voorzitter
N-VA Schoten

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jong N-VA Schoten haalt de krant
Met het uitdelen van 8 000 knalgele
bierviltjes konden we niet
onopgemerkt blijven. Onze actie
voor het behouden van de
Scheldeprijs werd dan ook opgepikt
door meerdere kranten.
Op woensdag 3 april verwelkomde
Schoten naar jaarlijkse gewoonte de
Scheldeprijs. Heel wat Schotenaren
en wielerfans trotseerden het koude
weer om de renners aan te moedigen
en ook van deze editie een echt feest
te maken. Spijtig genoeg blijft de
vraag hoe lang wij Schotenaren gastheer mogen blijven van Vlaanderens
oudste wielerklassieker. Al enkele
jaren is er immers sprake van een
mogelijke verhuis.

jaar riep zij daarom de Fanclub Scheldeprijs in Schoten in het leven. Bij de
feestelijke 100ste editie in 2012 verwenden we de supporters met 1 500
gratis knalgele wielerpetjes. Die actie
was meteen een schot in de roos. Zo
werd bijvoorbeeld ook Vlaams minister-president Kris Peeters meteen fan.

Samen met vele Schotenaren wil ook
Jong N-VA Schoten dit geliefde sportevenement in Schoten houden. Vorig

Ook dit jaar voerde de Fanclub een
opvallende actie. Over de verschillende horecazaken die langs het par-

cours liggen, verspreidde ze meer
dan 8 000 knalgele bierviltjes. Zo vestigden we de aandacht op het belang
van de Scheldeprijs voor onze lokale
horeca, staken we onze cafébazen en bazinnen een hart onder de riem en
toonden we dat de Scheldeprijs in
Schoten meer is dan gewoon een
‘koerske’. Elk jaar opnieuw is het een
heus volksfeest voor vele Schotenaren en bezoekers, jong en oud. Met
Jong N-VA Schoten willen wij er mee
voor zorgen dat dit nog lang zo mag
blijven!
Word je ook graag fan en wil je mee
ijveren voor het behoud van de Scheldeprijs in Schoten? Bezoek dan snel
onze Facebookpagina en kijk met ons
mee uit naar de volgende editie. We
hebben vast en zeker weer een speciale actie in petto.

Een jonge ploeg
In november 2012 koos Jong N-VA Schoten een nieuw bestuur. Met een negenkoppige ploeg vergaderen wij op regelmatige basis. We discussiëren over allerhande thema’s, plannen acties, werken samen met Jong N-VA’ers uit naburige
gemeenten, leren bij op de studiedagen van Jong N-VA-nationaal, …
Ook het lokale beleid geven wij mee vorm. Wij zoeken mee naar wat het beste is voor onze gemeente, nu en in de toekomst. Twee van onze bestuursleden zijn bovendien rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad. Zij zorgen ervoor dat ook de jongeren een stem hebben.

Doe mee!
Ben jij tussen de 16 en de 31 jaar? Ben je geïnteresseerd in politiek en is Jong N-VA helemaal
jouw ding? Wil jij met ons mee denken, durven en doen? Bezoek dan snel onze website of
facebookpagina en neem contact op met onze voorzitter of één van onze bestuursleden!

PIETER GIELIS
Voorzitter Jong N-VA Schoten
pieter.gielis@jongnva.be

Zaalvoetbal:
mandatarissen tegen gemeentebestuur
Naast de intense samenwerking met de gemeentediensten is een persoonlijke
band voor de mandatarissen zeker niet onbelangrijk. Tijdens en na een ontspannende zaalvoetbalwedstrijd werd er dus veel gelachen.
Vrienden worden?
Als moderne partij blijven wij niet achterop. Zo zijn wij zeer actief op sociale media.
Op deze manier kunnen wij jullie nog beter op de hoogte houden.
https://www.facebook.com/N.VA.Schoten

schoten@n-va.be
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1: Diana Celis (OCMW-raadslid)
2: Walter Brat (gemeenteraadslid)
3: Sven Maes (communicatieverantwoordelijke)
4: Katelijne Peeters (OCMW-raadslid)
5: Wouter Rombouts (schepen)
6: Willy Van Camp (gemeenteraadslid)
7: Suzanne Timmermans (bestuurslid)
8: Peter Van Nederkassel (gemeenteraadslid)
9: Nadine Van Mol (gemeenteraadslid)
10: Maarten De Veuster (burgemeester)
11: Christof Victor (OCMW-raadslid)
12: Louis De Keersmaeker (gemeenteraadslid)
13: Lieven De Smet (schepen)
14: Lieve Swennen (OCMW-raadslid)
15: Kathleen Dox (bestuurslid jongeren)
16: Kevin Moens (bestuurslid jongeren)

www.n-va.be/schoten
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17: Joanna Brzozowska (gemeenteraadslid)
18: Juan Leysen (bestuurslid jongeren)
19: Iefke Hendrickx (schepen)
20: Ilse Stockbroekx (gemeenteraadslid)
21: Gilberte Van Den Abbeele (OCMW-raadslid)
22: Johan Kuppens (campagneverantwoordelijke)
23: Hugo Bogaerts (bestuurslid)
24: Evelyn Nuyens (bestuurslid jongeren)
25: Jef Van Landeghem (bestuurslid jongeren)
26: Birgit Brat (bestuurslid jongeren)
27: Bert Batens (gemeenteraadslid)
28: Els De Jong (bestuurslid)
29. Louis Christiaensen (penningmeester)
30. Nick Peeters (voorzitter)
31. Pieter Gielis (voorzitter jongeren)
32. Jan Vanherck (bestuurslid).

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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