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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt, kiezers!
N-VA Geetbets stond met een volledige lijst klaar om deel te nemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Het was zeker 
geen gemakkelijke opdracht, maar toch slaagden we erin om een lijst 
op te bouwen met zeventien gemotiveerde kandidaten. We behaalden 
tien procent van de stemmen, wat resulteerde in één zetel in de  
gemeenteraad. We willen de overwinnaars oprecht feliciteren met 
hun behaalde resultaat.

Kevin Huybrechts zal u de komende zes jaar vertegenwoordigen  
in de gemeenteraad. Eerste opvolger Sarina Gielen behaalde net  
niet genoeg stemmen om een tweede zetel binnen te halen, maar  
zal zich achter de schermen met veel enthousiasme inzetten voor  
N-VA Geetbets.

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

Maak kennis met Allessia 
Claes, Ine Tombeur en  
Arnout Coel, uw kandidaten  
uit het Hageland (p. 3) 

Wij staan 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: ons gemeenteraadslid Kevin Huybrechts helpt u waar het kan. Contacteer Kevin via kevin.huybrechts@n-va.be

Kevin Huybrechts legde op  
4 februari de eed af als  
gemeenteraadslid.

12 mei - 17 tot 20.30 uur
Parochiezaal Hogen
Hogenstraat 103, Geetbets

N-VA Geetbets houdt haar allereerste eetdag. U bent hartelijk welkom 
voor een lekkere barbecue. Om een goed verloop mogelijk te maken is 
vooraf inschrijven noodzakelijk. Bezorg onderstaand strookje voor 3 mei 
aan Katrijn Rigaux (Verdaelstraat 49, 3450 Grazen) of een van onze 
andere bestuursleden of mail naar katrijn.rigaux@n-va.be

Uitnodiging: barbecue

Volwassenen: 16 euro x ………. personen = ………. euro

Kinderen tot 12 jaar: 10 euro x ………. personen = ………. euro

Totaal betaald: ja / nee ………. euro

Betalen kan ter plaatsen of vooraf op: BE 86 0018 4367 4350.

Naam:  .........................................................................................................................................................................

Volwassenenmenu: drie stukken vlees (brochette, kipfilet, worst), saladebar met  
pasta- en aardappelsalade. Kindermenu: één stuk vlees (worst), saladebar met pasta-  
en aardappelsalade.
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Nieuw bestuur voor N-VA Geetbets
Op 7 februari kozen de N-VA-leden van Geetbets een nieuw afdelingsbestuur. Wesley Uyttebroeck werd  
verkozen tot nieuwe voorzitter. Wesley (40) is vanaf dag één betrokken bij N-VA Geetbets. De afdeling ligt 
hem dan ook zeer nauw aan het hart.

Om N-VA Geetbets verder uit te bouwen, kan Wesley rekenen op een sterk en enthousiast dreamteam van twaalf bestuursleden.  
Nick Strouven werd verkozen als ondervoorzitter, Katrijn Rigaux als secretaris. Kevin Claes is penningmeester, Sarina Gielen verant-
woordelijke jongerenwerking, Joeri Smets ledenverantwoordelijke en Sally Vanleeuw organisatieverantwoordelijke. Zij worden allen 
ondersteund door Sanne Kuenen, Lore Spiritus, Walter Roofthooft, Dennis Van Biesen en Vanessa Mylle. Kevin Huybrechts zal dan 
weer een belangrijke rol opnemen in de gemeenteraad.

N-VA wil gepaste maatregelen  
tegen snelheidsduivels
Uit onze laatste enquête blijkt dat meer en meer inwoners zich ergeren aan de 
snelheidsduivels in Geetbets en vragende partij zijn voor een oplossing. 

Vanuit de oppositie vraagt de N-VA een passende oplossing. Snelheidsremmers 
en gerichte controles kunnen soelaas bieden. Het is wel belangrijk dat elke  
verkeerssituatie apart bekeken wordt, zodat gepaste maatregelen genomen  
kunnen worden.

Walter Roofthooft, Katrijn Rigaux, Dennis Van Biesen, Nick Strouven, Kevin Claes, Wesley Uyttebroeck, Lore Spiritus,  
Joeri Smets, Sanne Kuenen, Kevin Huybrechts en Sarina Gielen.
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Word lid en steun N-VA Geetbets
Wilt u onze waarden en projecten actief steunen? Word dan vandaag nog lid van N-VA Geetbets!

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.

Contacteer onze ledenverantwoordelijke Joeri Smets via joeri.smets@n-va.be of surf naar www.n-va.be/word-lid

Het Hageland verdient een sterke stem in Brussel

Op 26 mei kiest u uw nieuwe vertegenwoordigers in Brussel. Op de N-VA-lijsten vindt u drie sterke kandidaten met een hart voor het Hageland. 
Met een stem voor Allessia Claes, Ine Tombeur en Arnout Coel kiest u voor vernieuwing gekoppeld aan ervaring, voor engagement en passie 
gekoppeld aan gezond verstand. En bovenal kiest u voor drie gedreven kandidaten waar u de komende vijf jaar op kan rekenen in Brussel.

Voor N-VA Geetbets is de keuze duidelijk: onze stem gaat naar Allessia, Ine en Arnout. Onze stem gaat naar het Hageland.

Allessia Claes | 6de plaats Vlaams Parlement
•  37 jaar 
•  Scherpenheuvel-Zichem 
•  Raadgever Vlaams minister Ben Weyts

Arnout Coel | 1ste opvolger Vlaams Parlement
•  33 jaar
•  Lubbeek
•  Voorzitter N-VA arrondissement Leuven

Ine Tombeur | 7de plaats Kamer
•  42 jaar
•  Tienen
•  Schepen

N-VA wil snel opleiding voor gebruik AED-toestellen
In september vorig jaar werden de eerste AED-toestellen in onze gemeente geplaatst. U vindt 
ze aan sporthal De Warande in Rummen en aan het administratief centrum Den Molencouter 
in Geetbets. Iedereen kan en mag de toestellen gebruiken, want elke seconde telt. Net als een 
goede zichtbaarheid van de toestellen vinden wij het ook belangrijk dat we onze inwoners de 
kans bieden om een opleiding te volgen, zodat ze de AED-toestellen correct kunnen gebruiken.

“Bij de aankoop van deze toestellen werd beslist dat de inwoners van Geetbets de kans kregen 
om een AED-opleiding te volgen”, legt gemeenteraadslid Kevin Huybrechts uit. “Maar die 
opleidingen laten veel te lang op zich wachten. Omdat het hier om mensenlevens gaat, is het 
van groot belang dat het gemeentebestuur deze opleidingen zo snel mogelijk inplant. Dat heb 
ik ook aangehaald op de laatste gemeenteraad.”

Kevin Huybrechts 
Gemeenteraadslid
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant. 

n-va.be/verkiezingen

Nadia 
SMINATE
Londerzeel

Vlaams 
volksvertegenwoordiger

2de plaats
Vlaams Parlement

Kristien  
VAN VAERENBERGH
Lennik 

Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Ben
WEYTS
Beersel

Vlaams minister

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Theo 
FRANCKEN
Lubbeek

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


