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Veilig thuis in een welvarend Geetbets
Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus. Bij de nationale verkiezingen van
2014 bleek al dat veel inwoners van onze gemeente geloven in verandering. Toen stemde 30
procent van onze inwoners voor de N-VA op nationaal niveau. N-VA Geetbets hoopt ook in
oktober op u te kunnen rekenen, want Geetbets heeft nood aan een nieuw beleid.
Wij danken u voor de vele ingevulde enquêtes. De resultaten daarvan gaven mee vorm aan
ons programma. Ook in 2019 zullen wij verder naar u luisteren.
Hieronder stellen we u enkele van onze speerpunten voor. Op de binnenpagina’s maakt u
kennis met onze kandidaten: stuk voor stuk gemotiveerde mensen met een hart voor Geetbets.
N-VA Geetbets is klaar om de verandering naar onze gemeente te brengen.
Wij rekenen op uw stem.

Kevin Huybrechts
Lijsttrekker

Speerpunten voor een beter Geetbets
Kindvriendelijke gemeente:
N-VA wil speeltuin in Grazen
Grazen heeft al jaren geen speeltuin. Daar wil de N-VA
verandering in brengen! Een speelpleintje voor kinderen
brengt ook hun ouders en grootouders dichter bij elkaar. In
de banner bovenaan ziet u hoe die speeltuin eruit zal zien.

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Snelheidsduivels aanpakken
Veel inwoners stellen vast dat er in Geetbets en deelgemeenten
veel te snel gereden wordt. Dat snelheidsprobleem moeten
we aanpakken. We moeten elke situatie apart bekijken
om gepaste maatregelen te treffen. Dat kunnen snelheidscontroles, flitspalen of verkeersremmers zijn.

Meer blauw op straat
S inds de hervorming van de politiezone Hageland zitten
wij hier in een afgelegen hoek. Uit onze enquête blijkt dat
u dringend meer blauw op straat wil. Daar wil N-VA
Geetbets werk van maken.
Lees meer over ons programma op www.n-va.be/geetbets

Veilig thuis in een welvarend Geetbets

Bijkomende AED-toestellen in Grazen en Hogen
De AED-toestellen voor Geetbets en Rummen zijn eindelijk
aangekocht. Die toestellen zijn erg nuttig: het is belangrijk
om zo snel mogelijk een schok te kunnen toedienen om de
overlevingskansen te doen stijgen. De N-VA wil daarom ook
aan het pleintje in Grazen en aan de school in Hogen een
AED-toestel plaatsen.

Een sportief Geetbets
Heel wat sporters wijken uit naar buurtgemeenten om daar
gebruik te maken van een fit-o-meter. Daarom wil de N-VA
een fit-o-meter rondom de Finse piste plaatsen: een kleine
investering die onze inwoners gelukkig maakt.

Een toegankelijke gemeente
De N-VA wil alle oversteekplaatsen voorzien van
verlaagde borduren. Dat moet rolstoelgebruikers en mensen
die moeilijker ter been zijn toelaten om zonder problemen
de straat over te steken. Daarnaast willen we dat alle openbare
gebouwen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
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Uw kandidaten
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HUYBRECHTS Kevin

GIELEN Sarina

Geetbets
36
Hulpverlener

Geetbets
22
Winkelbediende

UYTTEBROECK Wesley

VANLEEUW Sally

Geetbets
39
Ambtenaar,
veiligheidsmedewerker

Rummen
40
Zelfstandig verpleegkundige
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RIGAUX Katrijn

SMETS Joeri

Grazen
38
Verpleegkundige

Geetbets
23
Bediende

6

SPIRITUS Lore

ROOFTHOOFT Walter

Geetbets
26
Student

Geetbets
54
Zelfstandige

CHRISTIAENS Wendy
9
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Rummen
34
Bediende

STROUVEN Nick
Geetbets
24
11
Orderpicker

8

VANDERVELPEN Evy
Rummen
33
10
Bediende

VANDIJCK Steven
Geetbets
33
12
Elektricien
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Een sterke ploeg voor Geetbets
HOEBRECHTS Lizzy
Geetbets
32
13
Bediende

1. HUYBRECHTS Kevin
2. GIELEN Sarina
3. UYTTEBROECK Wesley
4. VANLEEUW Sally

VAN BIESEN Dennis
Geetbets
24
14
Arbeider

5. RIGAUX Katrijn
6. SMETS Joeri
7. SPIRITUS Lore
8. ROOFTHOOFT Walter

PUTSEYS Rocky
Geetbets
33
15
Zelfstandige

9. CHRISTIAENS Wendy
10. VANDERVELPEN Evy
11. STROUVEN Nick
12. VANDIJCK Steven
13. HOEBRECHTS Lizzy

KUENEN Sanne
Geetbets
23
16
Winkelbediende

14. VAN BIESEN Dennis
15. PUTSEYS Rocky
16. KUENEN Sanne
17. CLAES Kevin

CLAES Kevin
Geetbets
34
17
Logistiek magazijnier

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/geetbets

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle
N-VA-kandidaten te kleuren.
Zo helpt u iedereen van onze lijst
vooruit.

Veilig thuis in een welvarend
Vlaams-Brabant
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Bart Nevens
Kortenberg

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Diederik Dunon
Aarschot

2. Lucia Dewolfs
Tienen

4. Kristof Polfliet
Leuven

De N-VA leidt de Verandering in
Vlaams-Brabant in goede banen.

5. Hilde Kaspers
Diest

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk.

6. Patrick Lippens
Lubbeek

1 Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig
om de toekomst van onze regio veilig te stellen.

7. Lut Kint
Tervuren

2 De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze
troef koesteren.

3 De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar

8. Greet Van Camp
Keerbergen
9. Greta Vanermen
Landen
10. Liselore Fuchs
Hoegaarden

een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale
blik op dit thema.

11. Daniël Willems
Kortenaken

4 Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt
immers niet aan de gemeentegrenzen.

12. Dirk Vandueren
Oud-Heverlee
13. Tom Werner
Tielt-Winge
14. Allessia Claes
Scherpenheuvel-Zichem

5 Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

“

15. Tine Eerlingen
Leuven
16. Theo Francken
Lubbeek

Een slankere provincie, die efficiënt wordt
beheerd en meer ondersteuning biedt aan de
gemeenten: daar zet ik me voor in.

Theo Francken
Staatssecretaris
Lijstduwer

Bart Nevens

Parlementslid
Lijsttrekker

