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Klaar om zes jaar uw belangen te verdedigen
In het eerste huis-aan-huisblad van 2019 blikken we nog een
laatste keer terug op 2018. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober boekte de N-VA in Zaventem de grootste vooruitgang
van alle partijen. We gaan van zes gemeenteraadsleden naar zeven.
Hartverwarmend was de grote steun voor alle 31 kandidaten uit
ons team. Bij de twintig kandidaten met de meeste voorkeurstemmen over alle lijsten zijn er maar liefst tien N-VA’ers. Dat
zegt iets over het draagvlak dat we genieten bij de bevolking en
bewijst dat we de Zaventemse volkspartij bij uitstek zijn.

Respect voor taal en cultuur

N-VA Zaventem voerde campagne zonder het respect voor onze
taal en cultuur te verkwanselen. We organiseerden geen tweetalige gespreksavonden om toch maar een paar stemmen meer
los te weken. We deelden geen drukwerk in het Frans, Engels of
Duits rond. We voerden ook geen affichecampagne aan gevels
van anderstalige handelaars in Zaventem. En dat gaan we ook
nooit doen, omdat we veel te fier zijn op onze mooie Vlaamse
taal. Bovendien haalt dit elk integratiebeleid onderuit.

diging van Ingrid Holemans om te praten over een coalitie van
Open Vld en N-VA en de daaropvolgende gesprekken, koos Open
Vld ervoor de coalitie alleen met CD&V verder te zetten. Tijdens
de gesprekken met Open Vld wilden wij het hebben over inhoud,
maar van hun kant hebben we geen enkel eigen voorstel gehoord.
Open Vld en CD&V zullen Zaventem de volgende zes jaar besturen zonder ons. En dat met slechts één zetel op overschot.

Constructieve maar kritische oppositie

Wij kijken nu vooruit en nemen onze rol als oppositiepartij volledig op. Met de duidelijke ambitie om het de meerderheid niet
gemakkelijk te maken. Onze recepten zullen we met zeven sterke
raadsleden constructief, maar rechtlijnig afdwingen. Voor een
sterker Vlaams taalbeleid. Voor een beleid dat mensen activeert.
Voor een milieubewust en duurzaam beleid.

Philippe Laeremans
Voorzitter N-VA Zaventem

Erik Rennen

Judaskus

Dat die aanpak niet in de smaak valt van onze vroegere coalitiepartners, heeft de Zaventemmenaar gemerkt. Ondanks de uitno-

Fractievoorzitter

Theo Toert in Zaventem
Woensdag 1 mei om 19.30 uur
Zaal Sint-Maarten
Veldeke 1, Zaventem
Op woensdagavond 1 mei nodigt het bestuur van N-VA
Zaventem u uit voor een lezing van voormalig staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Theo Francken. Hij zal u toelichting
geven over het migratiebeleid, de politieke actualiteit en de
uitdagingen die ons te wachten staan. De toegang is gratis.
Een interessante avond die u zeker niet mag missen.
Graag tot dan!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Philippe Laeremans, Tom De Vits, Fons Piessens, Erik Rennen, Iris Elbers, Luk Vander Elst, Lieve Maes en Roger Artois.

N-VA Zaventem is er ook vanuit de oppositie voor u
De komende zes jaar zullen zeven N-VA-raadsleden u vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Gevestigde waarden
Erik Rennen, Luk Vander Elst, Roger Artois, Tom De Vits en Lieve Maes zorgen voor de juiste ervaring en continuïteit.
Nieuwkomers Iris Elbers en Fons Piessens zorgen voor nieuw bloed en een frisse wind.
Ook in het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelt met jongerenvoorzitter Macha Vanderbist een nieuw N-VA-gezicht. Zij
zal er samen met Philippe Laeremans op toezien dat de echt behoeftige Zaventemmenaar de nodige steun uit het OCMW krijgt.

Erik Rennen

Tom De Vits

Fons Piessens

Iris Elbers

Luk Vander Elst
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Lieve Maes

Roger Artois

Macha Vanderbist

Philippe Laeremans
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Zaventem
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Gemeenteraadslid
Zaventem
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Lid bijzonder comité voor
de sociale dienst
Zaventem
macha.vanderbist@n-va.be

Lid bijzonder comité voor
de sociale dienst
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philippe.laeremans@n-va.be

Bedankt!
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie was er ook een moment van dank aan een
aantal mensen. Marise Deraedemaeker en Dien Demol werden in de bloemetjes
gezet voor het schitterende werk dat ze de afgelopen legislatuur leverden in de
gemeenteraad. Net als Bea Vanhove, die haar taak als OCMW-raadslid voortreffelijk volbracht. Ook Frank Decubber kreeg een speciale vermelding. Hij was bij de
verkiezingen opnieuw een sterkhouder, maar kan – zolang hij voor de gemeente
werkt – niet zetelen als gemeenteraadslid.

zaventem@n-va.be

Wist u dat …
er de komende zes jaar geen
gemeenteraadscommissie
Milieu zal zijn? De bevoegdheid Milieu is verdeeld over
maar liefst drie schepenen.
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N-VA Zaventem ijvert voor
invoering European Disability Card
Zaventem wil de European Disability Card voor personen met een handicap invoeren. Het was
oppositieraadslid Iris Elbers die tijdens de gemeenteraad van februari het voorstel op tafel gooide.
Zij vroeg de gemeenteraad om aan te sluiten bij het initiatief. Met de European Disability Card
kunnen personen met een beperking overal, ook in het buitenland, aantonen dat ze in België erkend
zijn als persoon met een handicap.
“In het verleden stonden Zaventemmenaars
met een beperking soms in de koude, wanneer ze bij aanbieders van cultuur-, sporten vrijetijdsactiviteiten hun handicap niet
op papier konden ‘bewijzen’”, legt Iris
Elbers uit. “Daardoor liepen ze onterecht
specifieke toegangstarieven en andere
voordelen mis.”

Voordelige tarieven

Ondertussen zijn al heel wat gemeenten
aangesloten en zijn diverse landen bereid

om mee te doen. De kaart moet ervoor
zorgen dat mensen met een beperking
eenvoudiger toegang hebben tot sport,
cultuur en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen
met deze kaart zonder discussies aan loketten genieten van voorbehouden plaatsen en
voordelige tarieven. Meerderheidspartijen
Open Vld en CD&V lieten weten geen
enkel probleem te hebben met het voorstel.
De precieze voorwaarden worden later nog
vastgelegd.

Iris Elbers
Gemeenteraadslid

Lieve Maes vertegenwoordigt N-VA op internationaal niveau
Als parlementslid krijgt men soms ook de kans om op een ‘ander niveau’ mee te spelen. Recent
vertegenwoordigde Vlaams Parlementslid Lieve Maes de N-VA bij de OESO, de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa.
Lieve nam ook deel aan de
wintervergadering van de
OVSE, de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa. “Daaraan
nemen 57 landen deel en er
zijn drie dimensies. Ik volg
de economische dimensie.
Hot topic dit jaar waren de
gaspijpleidingen vanuit Rusland en de afhankelijkheid
ervan. Ik kon tevens reclame
maken voor ons nationaal
plan tegen gendergerelateerd
geweld.”

Uit het
parlement

© Anne Deknock

De OESO is een samenwerkingsverband van 36 landen
om sociaal en economisch
beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. “De
aangesloten landen proberen
gezamenlijke problemen op
te lossen en internationaal beleid af te stemmen”, legt Lieve
uit. “Naast de deelname aan
de geplande vergaderingen
was er ook de mogelijkheid
om met specialisten te praten
en ook die gelegenheid heb
ik gebruikt. Ik sprak met de
specialisten van ruimtevaart
en luchtvaart, twee domeinen
die ik opvolg.”

www.n-va.be/zaventem

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.

Ben Weyts

Theo Francken

• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Lijsttrekker

Nadia Sminate
2de plaats

• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Vlaams
Parlement

Geert Bourgeois
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Lijsttrekker

Kamer

Kristien
Van Vaerenbergh
2de plaats

• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Ook op
onze Europese
lijst

Assita Kanko
2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

