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N-VA Geetbets
staat tot
uw dienst

N-VA Geetbets is een jong, fris en dynamisch
bestuur dat zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wil engageren om u te vertegenwoordigen in uw gemeente.
We verwelkomen alvast enkele nieuwe bestuursleden die zich gaan engageren om N-VA Geetbets
op de kaart te zetten:

Kevin Huybrechts, Wesley Uyttebroeck en Kurt Heylen.

Kevin Huybrechts (36, hulpverlener)
Wesley Uyttebroeck (39, veiligheidsmedewerker)
Kurt Heylen (40, service engineer)

Waarom is de N-VA
nodig in Geetbets?

N-VA stuurt enquêtes naar
alle Betserse inwoners

Waarom is de N-VA nodig in Geetbets? Dat is heel
eenvoudig: met de N-VA kan u rekenen op een
partij die een nieuwe dynamiek wil brengen in het
gemeentehuis en in heel Geetbets. Frisse ideeën, een
positief beleid, een degelijk bestuur en een rechtlijnige politiek: u heeft daar recht op, ook in een kleine
gemeente zoals Geetbets.

Als politieke partij vragen wij de mening van álle inwoners van Geetbets.
Graag willen we ieder van u één dag burgemeester maken. Via deze
enquête kan u ons laten weten hoe u denkt over onze gemeente. Met
deze informatie kunnen we ons dan inzetten om uw ideeën te realiseren
en Geetbets aangenamer te maken.

Veilig thuis in een welvarend Geetbets

U kan de enquête ook online invullen op www.n-va.be/geetbets
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Iedereen burgemeester
Uw mening telt!
Deelgemeente:

Ik ben

jaar:

Ik ben  man

 vrouw

Tevredenheid gemeentelijke diensten en communicatie
x

Administratief centrum/gemeentehuis (openingsuren, bediening ...)









Dienstverlening en aanbod gemeentelijke bibliotheek









OCMW Geetbets (bereikbaarheid, diensten ...)









Containerpark (openingsuren, service ...)









Gemeentelijke communicatie (website, infoblad, app ...)









Inspraak in het bestuur van de gemeente









Tevredenheid gemeentelijk beleid
1

Verkeer en mobiliteit
x

Verkeersveiligheid in de gemeente (algemeen)









Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen









Aandacht voor voetgangers en fietsers









Wegenwerken (inclusief overlast e.d.)









Aanbod openbaar vervoer
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Welzijn, jeugd en verenigingsleven
x

Kinderopvang









Sport









Jeugd









Senioren









Aanbod openbaar vervoer









Lokale verenigingen









Lokaal speelplein
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Cultuur, handel en horeca
x

Is het gemeentelijk erfgoed voldoende toegankelijk en onderhouden?









Zijn er voldoende culturele activiteiten?









Zijn er voldoende lokale handelaars?









Zijn er voldoende horecagelegenheden?









geetbets@n-va.be
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Gemeentelijke aanblik en onderhoud

x

Wordt er voldoende aandacht besteed aan sluikstorten?









Worden de gemeentelijke plantsoenen voldoende onderhouden?









Zijn de begraafplaatsen voldoende onderhouden en toegankelijk?









Is er voldoende groene ruimte?









Maakt de gemeente voldoende werk van de bestrijding van wateroverlast?
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Veiligheid

x

Bent u tevreden over de veiligheid in Geetbets?









Is er voldoende politie op straat?









Bent u voor het plaatsen van bewakingscamera’s in geval van overlast?









Is de politie in Geetbets voldoende aanspreekbaar en toegankelijk?









Is het goed leven in Geetbets?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U bent één dag burgemeester. Welk probleem pakt u onmiddellijk aan en hoe?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Als u zelf het budget van de gemeente mocht beheren, waar zou u dan in de komende zes jaar het meeste middelen voor uittrekken?
Rangschik volgende beleidsopties van belangrijk naar weinig belangrijk. (1=hoogste prioriteit, 10=laagste prioriteit)
Bestrijding van zwerfvuil
Installeren van veiligheidscamera’s
Verbeteren voet- en fietspaden
Verbeteren gemeentelijke website en e-loket
Verbetering infrastructuur voor cultuur
Uitbreiding sportinfrastructuur (speelplein)
Meer groen in de gemeente
Bijkomende subsidiëring verenigingen en buurtfeesten
Behoud Vlaams karakter van de gemeente
Verlaging gemeentelijke belastingen

Bedankt voor uw deelname. U kan de enquête in de bus steken bij:
Kevin Huybrechts, Hettelbergweg 1, 3450 Geetbets
Kurt Heylen, Wolfhaagweg 23, 3450 Geetbets
Wesley Uyttebroeck, Overbeekstraat 8, 3450 Geetbets

Hebt u liever dat we de enquête bij u komen ophalen? Bel dan naar Kevin (0475 63 61 76), Kurt (0493 15 14 83) of Wesley (0495 93 65 13).

U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/geetbets

www.n-va.be/geetbets

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant
Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest,
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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