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V.U. Willy Segers
Kapelstraat 139
1700 Dilbeek

Afrit Dilbeek: de
kortste weg naar
verandering
Na 14 oktober wil de N-VA meer
wegen op het Dilbeekse beleid. Met
een vernieuwende visie willen we Dilbeek terug op de kaart zetten als
tweede grootste gemeente van de provincie. Ook hier willen we de kracht
van verandering voelbaar maken.

Duidelijk durven zijn:
N-VA-lijsttrekker gaat voor burgemeesterschap
Huidig schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers trekt onze
N-VA-lijst op 14 oktober. De N-VA laat geen dubbelzinnigheid bestaan over
haar ambities: bij ons gaat de lijsttrekker ook voor het burgemeesterschap.
Als nieuwe schepen bewees hij alvast dossierkennis aan de nodige creativiteit te
kunnen koppelen. Cultuur, Jeugd (tot 2010), Vlaams Beleid en Toerisme lieten de
voorbije jaren ‘Dilbeek wel bruisen’.

De voorbije maanden is hard gewerkt
aan ons lijvige Dilbeek-programma. In
diverse werkgroepen en na grondige
discussie en studie van de voorstellen,
vooral ook naar financiële haalbaarheid. Vervolgens hebben we keuzes
gemaakt, wat resulteert in meer dan
250 concrete en vernieuwende voorstellen om Dilbeek de afrit van de verandering te doen nemen.
Op www.afritdilbeek.be kan u onze
voorstellen lezen, uw mening geven
op basis van stellingen uit ons programma en kennis maken met onze
kandidaten.
Zoals u merkt: wij hebben reeds nagedacht en keuzes durven maken. Aan u
om er ons de komende 6 jaren werk
van te doen maken!
Uw voltallige N-VA ploeg

Zijn bevoegdheid Openbare Reinheid werd pas
eind 2010 opgestart en draait voorlopig al op
halve kracht. De verdere uitbouw met personeel
en materieel zal deels al in 2012 gebeuren en de
vruchten ervan zullen geplukt worden vanaf de
nieuwe legislatuur. Een fraai palmares op vijf
jaar tijd!
Sinds 2009 is Willy Segers actief als Vlaams Parlementslid rond inburgering, onderwijs, binnenlands bestuur, Brussel en Vlaamse Rand. Hij
bekleedt er reeds de 17de plaats (op 124) wat parlementaire initiatieven betreft.
(bron: www.zewerkenvoorjou.be)
Willy Segers wil zich ook de
volgende zes jaar inzetten voor
Dilbeek.

De overduidelijke algemene N-VA-opgang krijgt
met Willy wel een herkenbaar verlengstuk voor
de lokale verankering ervan in Dilbeek. Twee
vliegen in één klap, want als echte Dilbekenaar
kent hij de uitdagingen voor onze gemeente maar al te goed. En de uitgelezen kandidatengroep rondom hem laat daartoe het beste verhopen!
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Reeds een deel van onze Dilbeekse
N-VA-ploeg voor 14 oktober...
ANNELEEN VANDEWYNCKEL
(39) – Dilbeek
Gehuwd, 2 (en bijna 3) kinderen communicatie en PR - actief in training, management en organisatieontwikkeling
bij
KMO
en
multinational - ideale bagage om
met kracht verandering te brengen in een sociaal Dilbeek
waar het goed thuiskomen is

JAN ERKELBOUT
(52) – Dilbeek
Gehuwd, 2 kinderen - diensthoofd
kadaster Halle - al jarenlang actief in
diverse verenigingen - interesse:
financieel beleid, familiekunde,
cultuur, Vlaams karakter

ANNEMARIE WYLOCK
(34) – Dilbeek
BERT VAN CAUTER
(21) - Schepdaal
Student Geschiedenis en Politieke
Wetenschappen UGent - bestuurslid
Jong N-VA - leider Chiro Kapelle interesse: jeugd, efficiënt beleid, mobiliteit

DIANE VAN HOVE
(58) – Dilbeek
Weduwe, 2 kinderen - juriste - redactiemedewerker Radio2 - bestuurslid van diverse Vlaamse
verenigingen - interesse: cultuur,
verenigingsleven, Vlaams karakter

GEERT VAN GAVER
(41) – Schepdaal
Gehuwd, papa van tweeling - assistent bij MIVB - gewezen speler eerste elftal Daring Bodegem interesse: sociale zaken, senioren,
mindervaliden, sport, vrijwaren van
het Vlaams karakter

ANNIE SCHOLTE
(60) – Bodegem
Heeft 1 dochter - financieel directeur, bestuurslid SAP 66 (petanque)
en kinderboerderij Het Neerhof - wil
ervoor ijveren dat Dilbeek en zijn
deelgemeenten een Vlaams dorp
worden waar het goed is om wonen

Woont al heel haar leven in Dilbeek
- Licentiaat vrijetijdsagogiek en toerismemanagement - actief in
Human Resource-branche - interesse: sport, toerisme en leefbare
dorpskernen - wil dat straten en pleinen in Dilbeek dringend een facelift krijgen

JEAN-PIERRE
VAN CAUWELAERT
(60) – Dilbeek
Gehuwd , 3 kinderen en 3 kleinkinderen - 40 jaar ambtenaar financiën
in Groot-Bijgaarden en Dilbeek - actief in verenigingsleven van GrootBijgaarden - interesse: sociaal beleid, gezonde financiën

HILDE DE HENAU
(51) – Bodegem
Gehuwd, 2 kinderen en 1 kleinkind
- verkoopster bij C&A - was actief in
Bodegemse verenigingen, nu vooral
actief als grootmoe - wil meehelpen
om de N-VA lokaal te verankeren

Frisse ideeën en deugdelijke ervaring: u hoort nog van ons!
DAVID DE FREYNE
(35) – Schepdaal

MAARTEN POTTIE
(20) – Dilbeek

Gehuwd, 3 kinderen - zaakvoerder
cateringbedrijf - voorzitter N-VA
Dilbeek - actief in het Schepdaals
verenigingsleven - interesse: algemeen beleid, veiligheid en lokale
economie

Studeert geschiedenis aan de KU
Leuven - leider Chiro Iris - interesse:
jeugd, bruisend Dilbeek, efficiënt
beleid en Vlaams karakter behouden

KATRIEN VAN LINT
(50) – Bodegem
Gezin met drie kinderen – verpleegkundige - vindt het belangrijk om te
streven naar een redelijke, eerlijke
en rechtvaardige samenleving in
Dilbeek en Vlaanderen

HEIKE VAN DER CRUYCCEN
(21) – Dilbeek
Studente lerarenopleiding secundair
onderwijs aan de HUB - interesse:
schoolbeleid, cultuur, welzijn, asielbeleid en economie - stapt in de politiek omdat ze een aanspreekpunt
wil zijn voor Dilbeekse jongeren en mee voor de nodige
verandering wil zorgen

PATRICK DETAND
(57) – Dilbeek

PAUL STOOP
(71) - Sint-Ulriks-Kapelle

Gehuwd – geneesheer - lid van
Marnix-Ring, Vlaamse Volksbeweging, Davidsfonds - gaat voor een
groen, sociaal en Vlaams Dilbeek

Heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen
- oprichter en erevoorzitter SintSebastiaansgilde Dilbeek - Vlaams
voorzitter van de federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden - gewezen medewerker KBC

MARTIEN VAN BERCKELAER
(49) - Sint-Anna-Pede

MARIES HAELTERMAN
(60) – Dilbeek

Gehuwd - verpleegkundige en gerontoloog - interesse: Vlaams karakter van onze Rand, bejaardenbeleid,
integratie

Medische secretaresse - bestuurslid
VVB - interesse: welzijnszorg,
Vlaams karakter, strijd tegen de verloedering

HENK VAN DE GENACHTE
(62) – Dilbeek
Gehuwd - was actief in banksector bestuurder in diverse sociale profitorganisaties en andere vzw’s - interesse: zorgzame en evenwichtige
financiën, welzijn op maat, steun
aan een actief verenigingsleven

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.
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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

