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N-VA Dilbeek geeft aftrap voor verkiezingen
Honderd nieuwsgierigen kwamen op 15 december naar de aftrap van de verkiezingscampagne van N-VA 
Dilbeek. Daar ging het vooral over inhoud, niet over gezichten of plaatsen op de lijst. Burgemeester Willy 
Segers en de drie N-VA-schepenen vertelden over hun verwezenlijkingen en de doelstellingen voor de 
toekomst. Minister Ben Weyts kaderde alles in het grote verhaal voor Vlaanderen.

Het was met enige fierheid dat burgemeester Willy Segers en 
schepenen Stijn Quaghebeur, Anneleen Van den Houte en Diane 
Vanhove de verwezenlijkingen van hun beleid kwamen voorstel-
len. Zelfs de presentator, die met ludieke kwinkslagen de zaal aan 
het lachen kreeg, kon hen niet van hun stuk brengen. Meer nog, 
elk van hen toonde ook duidelijk het Vlaamse accent in zijn beleid.

Verandering
In Dilbeek is de verandering sinds enkele jaren zeer zichtbaar. 
Dat tonen ook de cijfers en realisaties. Schepen van Mobiliteit en 
Openbare Werken Stijn Quaghebeur kon melden dat maar liefst 
32 kilometer aan straten, fietspaden en voetpaden volledig werd 
heraangelegd. En tegen eind 2019 zal dat oplopen tot 52 kilometer. 
Ook schepen van Tewerkstelling Diane Van Hove somde een 
reeks realisaties op, bijvoorbeeld de organisatie van de jaarlijkse 
jobbeurs waar Dilbeekse werkgevers en werkzoekenden elkaar 
snel vinden. De beurs trekt jaar na jaar meer volk.

Nieuwe sportinfrastructuur
Anneleen Van den Houte, schepen van Sport en Lokale Economie, 

besteedde veel aandacht aan het Masterplan Caerenbergveld- 
Keperenberg. De mensen van Schepdaal en Itterbeek werden  
er van in het begin nauw bij betrokken. Het plan schept hoge 
verwachtingen.

Veiligheid 
Ten slotte kwam Willy Segers aan het woord. Hij heeft zich de  
afgelopen jaren duidelijk vastgebeten in de veiligheid van de  
Dilbekenaar. Hij gaf de politie van Dilbeek 15 procent meer mid-
delen en zorgde voor de installatie van ANPR-camera’s. Samen 
met de oprichting van vier BIN-netwerken (buurtinformatie-
netwerken), kijken nu 250 ogen constant uit. De eindtabel kreeg 
applaus: het aantal woninginbraken daalde op vier jaar tijd specta-
culair van 737 in 2013 naar 234 in 2017. Ook het aantal inbraken 
in auto’s daalde in dezelfde periode met meer dan 50 procent.

N-VA-jongeren
Als kers op de taart verkondigden zes Dilbeekse jongeren fier dat 
ze een afdeling van Jong N-VA oprichten. Er waren die avond 
veel redenen om samen het glas te heffen.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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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 levensfeer ten opzichte van de 
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de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Burgemeester Willy SEGERS, de enthousiaste 
moderator en minister Ben WEYTS.

Er was veel belangstelling voor de aftrap van 
de verkiezingscampagne van N-VA Dilbeek.

N-VA-eetfestijn
Zaterdag 21 april van 18 tot 22 uur 
Zondag 22 april van 11.30 tot 16 uur
Zaal Saviocentrum Stationsstraat 275 in Dilbeek
Op het menu: steak en kip

Welkom!
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Nieuw en enthousiast!
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1  Karine Hellinckx
Mooiste plekje: De vernieuwde dorpskern 
van Bodegem. Het prachtige zicht op het 
huisje Mostinckx, de Kerkberg, de kerk en  
de gezellige restaurants.

Eerste herinnering: Als kind glijden van de 
besneeuwde helling achter het kasteel en op 
de bevroren vijver.

Politicus: Jan Jambon als competent en 
integer politicus. De rust die hij uitstraalt 
naast zijn praktische nuchtere aanpak. 

Behouden: Ik wil heel graag het Vlaams 
karakter van onze gemeente behouden met 
het warme en gezellige thuisgevoel van een 
dorp.

Veranderen: Een creatieve manier zoeken 
om de verloedering en leegstand te stoppen. 
De integratie van anderstaligen nog actiever 
maken. Buurtwinkels promoten en ze een 
sociale rol laten spelen.

2  Stefaan De Proft
Mooiste plekje: Centrum Dilbeek. Wande-
lend rond de vijver met zicht op het kasteel, 
de Alenatoren en de kerk van Dilbeek.

Eerste herinnering: Ik leerde er mijn vrouw 
kennen.

Politicus: Zonder twijfel Theo Francken: 
zijn dynamische politiek, zijn doortastend-
heid en doorzettingsvermogen.

Behouden: Het groen en Vlaams karakter.

Veranderen: De verbetering van onze 
openbare wegen moeten we ongetwijfeld 
verderzetten.

3  Farah De Camps
Mooiste plekje: Mijn tuin in Zierbeek, 
Schepdaal. Een gin-tonic in de hand, en 
mijn dierbaren rond mij.

Eerste herinnering: Als kind in het dorp 
Sint-Gertrudis-Pede hand in hand met mijn 
opa Frans De Camps. Waarschijnlijk zelfs 
ter gelegenheid van de ‘Dag van het Dorp’.

Politicus: Zoals zeer veel mensen kijk ik op 
naar Theo Francken.

Behouden: Het Vlaams karakter, daar wil 
ik voor gaan.

Veranderen: Meewerken aan een nog groe-
ner Dilbeek waar iedereen naar hartenlust 
kan fietsen, lopen, wandelen …

4  Marc Mertens
Mooiste plekje: De omgeving van het kas-
teel van Groot-Bijgaarden.

Eerste herinnering: Als kind ravotten en 
koersen op een braakliggend terrein ‘de 
bergskes’, waar nu de kerk van Savio staat.

Politicus: Gerry Adams van de Noord-Ierse 
partij Sinn Féin: “It will always be a battle 
a day, between those who want maximum 
change and those who want to maintain the 
status quo.”

Behouden: Het Vlaams en landelijk karakter.

Veranderen: De veranderingen die de N-VA 
hier begon, verderzetten.

5  Harry De Win
Mooiste plekje: De ‘Spaanse huisjes’ op de 
Spanjeberg in het oude centrum van Dilbeek.
Eerste herinnering: Mijn kleutertijd in de 

Sint-Alenaschool. De fijnste herinneringen 
heb ik aan de lagere school in Jongslag.

Politicus: Ben Weyts.

Behouden: De gastvrijheid en eigenheid 
van onze gemeente en de huidige politieke 
cultuur.

Veranderen: We moeten werken aan nóg 
meer veiligheid.

6  Kurt Dedobbeleer
Mooiste plekje: Natuurdomein De Wolfs-
putten. 

Eerste herinnering: Mijn kleine hand in de 
hand van mijn papa. Samen gaan we binnen 
in snoepwinkel ‘Bij Malvine’ aan de kerk.

Politicus: Jan Jambon met zijn kordate en 
doordachte aanpak.

Behouden: Alle verenigingen en sportclubs. 
Ze doen Dilbeek bruisen.

Veranderen: Ik wil werken aan een beleid 
dat mensen voeling doet krijgen met de ge-
schiedenis en de cultuur van onze gemeen-
te. Ze op die manier stimuleren om deel te 
nemen aan het sociaal leven in Dilbeek. 

7  Christine Mertens
Mooiste plekje: Komende vanuit de  
Verheydenstaat, het zicht van het kasteel 
de Viron, met de Sint-Alanatoren op het 
eilandje en het omliggende park.

Eerste herinnering: 1969. Als kind mag ik 
mee met een roeibootje op de vijver aan het 
kasteel.

Politicus: Jacob van Artevelde, een 14de-
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eeuwse Vlaamse volksleider die erin 
geslaagd is om democratie, welvaart en 
Vlaamse erkenning te brengen. 

Behouden: Het Vlaamse karakter, de 
groene open ruimtes, de gezelligheid, de 
openbare ontmoetingsplaatsen, de veilig-
heid, de rust, het goed gestructureerde 
verenigingsleven voor zowel jong als oud 
ondanks de nabijheid van een grootstad.

Veranderen: Het doorbreken van de ano-
nimiteit tussen burgers door het stimule-
ren van sociaal engagement, openheid en 
plichtsbewustheid.

8  Jo Donvil
Mooiste plekje: In mijn achtertuin begint 
het natuurdomein De Wolfsputten. Een 
prachtig stuk natuur in het centrum van 
Dilbeek.

Eerste herinnering: 1962. Ik zit op de bus 
naar de kleuterschool in de Van Malder-
laan. We rijden langs de verharde weg (Sta-
tionsstraat) en langs de ‘Boni’ in aanbouw.

Politicus: Mijn ma! Volledige overgave ge-
durende 40 jaar. Ze was lange tijd schepen 
in Dilbeek. De zwaksten stonden bij haar 
altijd op de eerste plaats.

Behouden: Uiteraard het groene en 
Vlaamse karakter.

Veranderen: Dilbeek moet netter worden. 
Actie ondernemen tegen zwerfvuil en 
sluikstorten. Ook meer inzetten op het 
Vlaams karakter van Dilbeek.

9  Frederik ‘Fre’ Vanhee
Mooiste plekje: Het terras van ‘huisje 
Mostinckx’ waar het heerlijk toeven is op 

een zonnige dag. 

Eerste herinnering: Het zicht vanuit het 
raam uit onze woning in de Dansaertlaan. 
Als kind zag ik daar een weide met koeien. 
Het was een fijne buurt die ons, West-Vla-
mingen, snel een thuisgevoel gaf.

Politicus: Elke politicus van wie de 
woorden aanzetten tot daden. De slogan 
‘Denken, durven, doen’ is mij op het lijf 
geschreven. 

Behouden: De N-VA bracht de voorbije 
jaren de burgerparticipatie in het Dilbeeks 
beleid. Luisteren naar de mensen vind ik 
belangrijk. Ervaringen delen en positief 
vooruitdenken, dat is de juiste weg naar 
een mooi resultaat.

Veranderen: Er zijn nog heel wat uitda-
gingen in onze gemeente, binnen tal van 
domeinen. De N-VA heeft het veranderen 
in de genen: de Verandering werkt!

10  Brigitte Gins
Mooiste plekje: De wandeling in Sint-
Martens-Bodegem van de kerk langs het 
huisje Mostinckx naar de Polderstraat 
en langs de Molenbeek naar de Honsem-
hoeve.

Eerste herinnering: We gaan te voet naar 
school en komen langs het huis van Baron 
Storms. Na school kopen we snoepjes in 
het winkeltje van Jeanette in de Statiestraat.

Politicus: Schepen Stijn Quaghebeur: met 
mooie gerealiseerde projecten heeft hij mij 
geïnspireerd om in de politiek te stappen.

Behouden: Onze dorpsscholen, zodat onze 
kinderen in hun eigen dorp naar school 

kunnen gaan en waar voorrang wordt 
gegeven aan de kinderen van Dilbeek.

Veranderen: Kinderopvang in Bodegem. 
Het is een noodzaak voor jonge gezinnen. 

11  Peter Respilieux
Mooiste plekje: De omgeving van de 
Ketelheide.

Eerste herinnering: Als kind naar het 
voetbal gaan kijken van FC Pede, waar 
mijn vader speelde.

Politicus: Jan Jambon.

Behouden: Dilbeek behouden als Vlaamse 
en leefbare gemeente. Ze vormt zo de 
prachtige poort naar het Pajottenland.

Veranderen: Inzetten op minder zwerfvuil 
en onkruid.

12  Bart Baré
Mooiste plekje: De Dilbeekse trage wegen, 
de paden tussen de velden. Voor veel men-
sen nog verborgen parels.

Eerste herinnering: Als kind van An-
derlecht kwam ik met school elke vrijdag 
zwemmen in Dilkom. 

Politicus: Ik pik iets goeds mee van veel 
politici.

Behouden: Dilbeek, de Vlaamse poort tot 
het Pajottenland.

Veranderen: Blijven inzetten op de Neder-
landse taal, zorgen dat Dilbeek ook voor 
onze kinderen een aangename Vlaamse 
poort blijft en meer werk maken van een 
groen en landelijk karakter.

1  Wat is volgens jou het mooiste plekje in Dilbeek?
2  Wat is je oudste herinnering aan Dilbeek?
3  Welke politicus kan jou inspireren?
4  Wat wil je in Dilbeek behouden?
5  Wat wil je in Dilbeek veranderen?

De witte konijnen houden we 
nog even achter. Maar hier leer 
je alvast enkele enthousiaste 
Dilbekenaren kennen die bij 
de volgende verkiezingen voor 
de N-VA willen deelnemen. Zij 
stellen zich voor aan de hand 
van vijf vragen.
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Dansaertlaan: heraanleg  
komt eraan
De Dansaertlaan wordt binnenkort volledig  
vernieuwd. De Dansaertlaan is een van de belang-
rijkste verkeersaders van onze gemeente. Een weg 
die al vele jaren regelmatig dichtslibt. Sinds 1966 is 
er aan deze straat nauwelijks gewerkt. De heraanleg 
is dan ook broodnodig. 

“De verlichting werd alvast vervangen door energie-
zuinige ledverlichting en de palen werden verplaatst, 
zodat er plaats vrijkomt voor voetpaden, fiets- 
paden en een afslagstrook aan het kruispunt met 
de Elzenstraat. Die moet de doorstroming aan de 
verkeerslichten sterk verbeteren. De aanbestedings-
procedure voor het aanduiden van een aannemer is 
intussen opgestart”, zegt schepen Stijn Quaghebeur. 
De gemeente zal in totaal 3,5 miljoen euro investeren 
in het vernieuwen van de laan. Een verantwoorde 
investering.

Bij het ter perse gaan van dit blaadje waren er nog 
geen details over de concrete startdatum. Hou 
daarom www.dilbeek.be/werken in de gaten.

Leegstand handelspanden aanpakken
De detailhandel heeft het moeilijk. Onze Dilbeekse dorpskernen kampen dan ook met te veel 
leegstand. Ook schepen Anneleen Van den Houte zoekt naar oplossingen. Het programma 
‘Bedrijvige Kern’ dat de gemeente samen met Unizo zal uitwerken, kan een antwoord bieden.

Volgens Unizo moet een gemeentekern een zone zijn voor 
álle bedrijvigheid: horeca, detailhandel, ketenwinkels, 
herstellers, diensten, starters … en ook scholen, openbare 
instellingen, rusthuizen en cultuurhuizen. Unizo noemt dit 
model ‘De Bedrijvige Kern’. Dit idee vraagt een grondige 
aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften, de 
heraanleg van straten enzovoort. Met het Masterplan voor 
de Dilbeekse kern sloeg onze gemeente deze weg al in. Ook 
de kernen van onze deelgemeenten worden bestudeerd.

“In samenspraak met de Dilbeekse Unie van Ondernemers 
DUO, de vastgoedmakelaars en de deskundige ambtenaren 

zullen we dit programma opstellen”, zegt schepen Anneleen 
Van den Houte. “Na de werken moét onze Dilbeekse kern 
weer bruisen!”

Burgemeester Willy Segers is lakse  
Brusselse rechtspraak beu
In mei 2017 ontstonden serieuze incidenten en vechtpartijen toen de 
Dilbeekse politie een gevaarlijk rijdende Turks-Marokkaanse bruidsstoet 
tot staan bracht. Tijdens de identificatie werden vier politie-inspecteurs 
aangevallen en verwond, één zelfs met werkonbekwaamheid als gevolg. In 
januari vonniste de Franstalige correctionele rechtbank in Brussel deze 
agressie bijzonder mak. Ondanks hun strafblad kregen de twee daders 
opschorting van straf. En omdat de rechter oordeelde ook niet te kunnen 
bepalen wie welke slagen aan de politiemensen had uitgedeeld, werd ook 
geen schadevergoeding toegekend. 

Burgemeester Willy Segers: “Zulk vonnis tart elke verbeelding! De wetgever 
voorziet de rechterlijke macht om verzwarende omstandigheden in te roepen 
bij agressie tegen politiemensen. Dit blijkt absoluut niet uit dit vonnis, inte-
gendeel: het leest als een vrijgeleide om politiemensen aan te vallen. Dit is 
echt onverantwoorde rechtspraak uit Brussel rond misdrijven die zich in de 
Vlaamse Rand voordoen. Een bewijs temeer dat de zogenaamde splitsing van 
het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde een miskleun blijft.”

Naar aanleiding van deze gebeurtenis diende N-VA-fractievoorzitter David 
De Freyne een motie in op de Dilbeekse gemeenteraad tot eis voor een  
Nederlandstalige rechtbank voor Halle-Vilvoorde. De motie wordt bij een 
volgende gemeenteraad opnieuw behandeld. Hopelijk geniet ze een zeer 
ruime steun van de Nederlandstalige partijen in Dilbeek. Van dit soort  
wantoestanden moeten we in de Vlaamse Rand zo snel mogelijk af.

Schepen van 
Lokale Economie 
Anneleen VAN 
DEN HOUTE, zelf 
onderneemster, 
pakt de leegstand 
van handelspanden 
aan.

David DE FREYNE, 
fractievoorzitter

Stijn  
QUAGHEBEUR, 
schepen van  
Mobiliteit en  
Openbare Werken Willy SEGERS, 

burgemeester
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Herexamen voor woonproject Wolsemveld
Elke gemeente krijgt van de Vlaamse overheid een ‘sociaal objectief’ opgelegd. Dat is het aantal te bouwen sociale woningen 
in een gemeente. Voor Dilbeek bedraagt dit objectief 285 huurwoningen. Om dat objectief te behalen, moeten er nog 97 huur-
woningen bijkomen. Maar in een studie die er kwam op vraag van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting plant 
de huisvestingsmaatschappij maar liefst 240 huurwoningen op het Wolsemveld. “Dilbeek zou dus 140 sociale huurwoningen 
meer bouwen dan nodig en dat allemaal geconcentreerd op één locatie. Dat zien wij niet zitten”, zegt gemeenteraadslid Jan 
Erkelbout. “Wij moeten het probleem van de huisvestingsmaatschappij niet oplossen. Er moet een eerlijke spreiding komen 
over alle gemeenten.” 

De N-VA wil de fouten van het verleden 
niet herhalen en wil geen concentratie van 
honderden sociale huurwoningen op één 
plaats. Het is beter ons resterend objectief 
te spreiden over de gemeente. “Dat is ook 
beter voor de huurders zelf. Het bevordert 
de sociale mix”, zegt Jan Erkelbout. 

Geen hoogbouw
Het Wolsemveld is bouwgrond. Vroeg of 
laat wordt erop gebouwd. “Wat de N-VA 

betreft kunnen de goede ideeën van het 
project behouden blijven: wat dichter  
bouwen om meer groen over te houden, 
de noodzakelijke basisschool bouwen. 
Maar appartementsblokken van vier of 
vijf verdiepingen hoog zijn voor ons geen 
optie. Die hoogbouw is ook niet nodig.”

Het huidig project voorziet ook alleen 
een toegang langs de zijde van de Lange 
Haagstraat. Die straat krijgt al veel  

verkeer te slikken. Ook hier is een aanpas-
sing nodig.

Ophaling textiel professioneel  
en doorzichtig
Vanaf dit jaar wordt textiel zes keer 
per jaar opgehaald. De ophaling 
gebeurt door een samenwerking 
van ondernemingen voor soci-
ale tewerkstelling. De resterende 
textielcontainers van commerciële 
bedrijven, die vaak geliefde plekken 
voor sluikstorters waren, zullen 
verder uit het straatbeeld verdwijnen. Schepen van Tewerk-
stelling Diane Van Hove is tevreden: “We steken sociale 
tewerkstelling een handje toe, de dienstverlening verbetert, 
het sluikstorten vermindert en de kledij komt in handen 
van mensen die het echt nodig hebben.”

N-VA Dilbeek schenkt 895 euro aan 
Dilbeekse afdeling Rode Kruis
Wie zag ze nog niet? De AED-toestellen of defibrillatoren, waar-
mee je iemand met een plots hartfalen het leven kan redden. Deze 
toestellen zijn eenvoudig te bedienen.
Toch is een kleine opleiding altijd nuttig en het Rode Kruis is daar 
de juiste organisatie voor. De oefenpoppen van de Dilbeekse afde-
ling gingen al 30 jaar mee. De N-VA schonk graag 895 euro om 
vier nieuwe poppen te kopen.

Diane VAN HOVE, schepen 
van Tewerkstelling ©
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Jan ERKELBOUT, gemeenteraadslid

In Dilbeek zijn verschillende nieuwe 
buurtraden actief. Bij de start van 
de Stationswijkraad in Savio waren 
honderd mensen aanwezig.

Wist je dat …
de N-VA tweemaal protesteerde tegen strooibriefjes van een  
activiteit in Westrand, die meer Engelse woorden bevatten dan 
Nederlandse?

de plannen voor de Spanjebergstraat nog werden aangepast op 
vraag van de bewoners? Er werden nog enkele parkeerplaatsen  
gecreëerd, een doorgang voorzien naar de parking aan de Alena-
school en er zullen na de werken 31 procent minder bussen door-

rijden.

Dilbeek nog wat meer bruist? Zowel in Schepdaal als 
in Savio ontstonden denkgroepen van bewoners die de 
leefbaarheid van hun buurt willen verbeteren. In Savio 
verzamelde de Stationswijkraad al enkele keren  
bijna honderd inwoners.

  Gezocht:
Plaatsen waar we in septem-
ber een groot of klein tuinbord 
mogen zetten ter gelegenheid 
van de verkiezingen.

Meld je aan via  
johan.maertens@n-va.be

Dank in naam van het hele 
N-VA-team!



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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