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Veilig thuis in een welvarend Geetbets

N-VA Geetbets tevreden met aankoop  
openbare AED-toestellen
Geetbets zal toetreden tot de samenwerkingsovereenkomst Hart-
veilige Gemeente. Zo verbindt de gemeente zich ertoe om minstens 
één AED-toestel te plaatsen. Gemeenteraadslid Kevin Huybrechts 
reageert tevreden op die beslissing van de meerderheid. “Ik vind het 
super dat er na drie jaar eindelijk actie wordt ondernomen om mijn 
voorstel uit te voeren.”

“De aanwezigheid van een of meerdere automatische externe defibrillators (AED) 
op openbare plaatsen is een noodzaak”, meent Kevin. “Elke seconde telt en zo’n 
toestel kan meteen mensenlevens redden. Iedereen kan en mag het toestel gebrui-
ken. Het sturen van de dichtstbijzijnde ziekenwagen duurt ongeveer veertien tot 
achttien minuten.”

Extra AED-toestellen
De N-VA stelt voor om het AED-toestel aan het gemeentehuis te hangen in een verwarmde kast, met 
antidiefstalsignaal en verzekering tegen diefstal of vandalisme. “De bibliotheek, de basisschool, Delhaize, 
cafés, bakker, BEVO-volleybal en woonzorgcentrum zijn in de onmiddellijke buurt. Ook bij de kermis 
is dit een zeer goede plaats voor als er iemand een hartaanval zou krijgen. Ook stel ik voor in Rummen 
aan de sporthal een AED-toestel te plaatsen”, aldus Kevin. De doelstelling van N-VA Geetbets is om ook 
Hogen en Grazen te voorzien van een AED-toestel.

Meer controle op sluikstort
Veel mensen spreken erover: overlast door sluikstort. De situatie was nog nooit zo erg als vandaag.  
De N-VA wil meer controleren op sluikstort. En wie betrapt wordt, moet strenger beboet worden.

Momenteel is de pakkans voor wie sluikstort, relatief 
klein. Dat moet veranderen. Het inzetten van slimme 
camera’s kan hierbij helpen.
 
Sluikstort gaat al lang niet meer over het achteloos 
wegwerpen van een sigarettenpeuk of een papiersnip-
per. Ieder van ons ziet dat het probleem zich te ver heeft 
kunnen ontwikkelen. 

De N-VA is voorstander van het principe ‘de vervuiler 
betaalt en de sorteerder bespaart’. De boetes voor sluik-
stort mogen drastisch omhoog.

N-VA Geetbets wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Kevin Huybrechts, 
gemeenteraadslid
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Nieuwe leden in de kijker

Plaats rookmelders en bespreek  
een vluchtplan met het gezin
N-VA Geetbets wil dat alle inwoners op de hoogte zijn van de gevaren van brand. Rookmelders vervangen 
‘s nachts je ogen en oren en waarschuwen je op tijd. Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat 
doen: wie neemt de kinderen mee, langs welke weg kan je naar buiten, waar hangt een bepaalde sleutel?

Alle inwoners van Geetbets hebben 
recht op een gratis en vrijblijvend 
huisbezoek, waarbij een brand-
preventieadviseur – een speci-
aal opgeleide brandweerman of 
-vrouw – een controle doet in en 
rond je woning en zo de verbeter-
punten inzake brandveiligheid kan 
toelichten. 

Je kan een huisbezoek aanvragen 
via www.hvzoost.be

  Meer info over brandveiligheid: www.leefbrandveilig.be

Kurt Heylen
• 40 jaar
• Service engineer

Kurt is papa van drie jonge kinderen. Hij vindt het belangrijk dat zij kunnen opgroeien in een landelijke, propere en 
veilige gemeente waar het fijn wonen is voor iedereen. 

Voor zijn job in de medische sector is Kurt vaak op de baan, waardoor hij jammer genoeg veel ervaring heeft met 
onveilige verkeerssituaties. “Ik merk dat sommige gemeenten die gevaarlijke situaties drastisch aanpakken, met 
positieve resultaten. Het is mijn ambitie om er ook in onze gemeente voor te zorgen dat onze kinderen veilig naar 
school kunnen fietsen.” 

In zijn vrije tijd is Kurt als dierenliefhebber bezig met hondenafrichting in de hondenschool. Dierenwelzijn vindt hij dan ook heel belangrijk. 

“Voor al deze punten biedt de N-VA met haar rechtlijnig en consequent beleid voor mij de juiste oplossingen. Ik heb dan ook niet 
lang moeten nadenken toen men mij vroeg om de partij lokaal weer te helpen opstarten.”
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Wesley Uyttebroek
• 39 jaar
• Veiligheidsmedewerker

Wesley is opgegroeid in de buur- 
gemeente Linter en woont nu een 
vijftal jaar in de Overbeekstraat, waar 
het gezellig wonen is. 

Wesley is duatleet. Hij stond onder 
meer al aan de start van de Hel van 

Kasterlee, een winterduatlon: 5 kilometer lopen, 120 kilometer 
mountainbiken, 30 kilometer lopen. Hij behaalde ook de derde 
plaats bij de masters op het Belgisch kampioenschap duatlon 
lange afstand. 

Zijn motivatie om lid te worden van de N-VA werd gestimuleerd 
door de correctheid en de transparantie waarmee deze partij 
zich profileert. 

“Toen de N-VA me vroeg om me lokaal te engageren, 
moest ik hier dan ook niet lang over nadenken.”

Sarina Gielen
• 22 jaar
• Bediende

Sarina werkt als bediende in de 
bakkerij van de Delhaize in Tienen. 
Daarnaast helpt ze regelmatig in café 
‘Oud Kortenaken’ als flexijob. Sarina 
brengt graag veel tijd door met vrien-
den en vriendinnen. Daarnaast is ze 
ook regelmatig te zien als model voor 

‘Jorissa style’, het boetiekje van haar vriendin in Donk. 

“Het was tijd voor een nieuwe uitdaging en ik wil graag 
mee het verschil maken voor N-VA Geetbets. De N-VA  
biedt kansen voor jong en oud. Een groep getalenteerde 
jongeren staat klaar om Jong N-VA Geetbets van een frisse 
start te voorzien.”

Kevin Claes
• 34 jaar
• Logistiek magazijnier

Al vanaf zijn geboorte woont Kevin in 
Geetbets. Zijn hart en ziel liggen in 
onze gemeente. Hij was lid, leiding 
en hoofdleiding bij Scouts Laetitia 
Geetbets. Kevin is vader en pluspapa 
van vier kinderen tussen vier en tien 
jaar oud.

“Ik ben nu helemaal klaar om mij in te zetten en op een positieve 
manier het verschil te maken, zodat toekomstige generaties ook 
een mooi leven kunnen leiden in een welvarende gemeente.  
Iedereen wil toch een mooie toekomst voor zijn kinderen, niet?”

“Mijn keuze voor de N-VA was eenvoudig. Van alle partijen 
de standpunten tegen elkaar afwegen en je eigen visie 
volgen. Zo kwam ik al snel op de N-VA uit.”

Sally Vanleeuw
• 41 jaar
• Zelfstandig verpleegster

Sally is gehuwd met Ronny Coppens 
en mama van Zoë en Rhune. Ze is 
afkomstig uit buurtgemeente Nieuwer- 
kerken en woont al geruimte tijd in  
Rummen, een mooie deelgemeente 
waarvoor ze zich graag wil engageren. 

“Toen me gevraagd werd om in de politiek te stappen, was 
ik hier meteen voor te vinden. Ik sta volledig achter de 
visie van de N-VA. Als zelfstandige verpleegkundige hoop 
ik mij te kunnen inzetten voor de zelfstandigen in onze 
gemeente. Ouderenzorg ligt me hierbij ook nauw aan het 
hart.”

Katrijn Rigaux
• 38 jaar
• Verpleegkundige

Katrijn is geboren in Antwerpen en woont nu al zeven jaar in Grazen samen met haar echtgenote Vanessa. 

“Als mama van mijn negen maanden oude zoontje Yanis vind ik een veilige buurt een must. Een kind-
vriendelijke buurt is een aangename buurt. Luisteren naar wat er leeft onder de mensen is belangrijk. 
Alleen zo kan je weten wat er mis is en er iets aan doen. Als thuisverpleegkundige is dat ook een van 
mijn taken.”



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 thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

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 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

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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