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V.U.: ALEX VERBINNEN, DUTSELSTRAAT 100 - 3220 HOLSBEEK

N-VA Holsbeek maakt u tot burgemeester!
Nog ongeveer een jaar en er zijn gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Holsbeek wil uw goede ideeën
voor verbeteringen in Holsbeek opnemen in haar
programma. Vooraleer er sprake kan zijn van een
burgemeester of zijn opvolger, willen we graag uw
mening horen over wat beter kan in Holsbeek. Zo
kunnen we samen voor verandering zorgen.
Bij het opstellen van ons programma houden we rekening met
uw inbreng. Vul het bijgevoegd formulier in en steek het in de
brievenbus bij een van onze leden.
U vindt hun adressen onderaan de enquête. Wij danken u voor
uw mening.

U kan de enquête ook
invullen op onze website

www.n-va.be/holsbeek

Ontmoet N-VA Holsbeek
We plannen overlegmomenten om met u van gedachten te wisselen over bestuur, verkeer, sport, gemeentediensten, jeugd, onderwijs, senioren, gemeentelijke aanblik en onderhoud.
Onze eerste afspraak is de kerstmarkt in
Nieuwrode op 16 december 2017.
Noteer tevens 19 januari 2018 in uw agenda,
u bent dan welkom op onze nieuwjaarsreceptie
met Ben Weyts.
De datums van onze aperitiefgesprekken in
2018 in de vier deelgemeenten komen op de
website, onze Facebookpagina en in onze
volgende huis-aan-huisbladen.
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Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U
kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt.
Uw ideeën zijn belangrijk. Holsbeek is ook van u.
U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Holsbeek noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een
mooie prijs!)

Verkeer & Veiligheid
Er zijn genoeg parkeerplaatsen in de dorpskernen
Holsbeek is verkeersveilig
Sluipverkeer moet meer ontmoedigd worden
Er moeten camera's met nummerplaatherkenning komen
Er moeten Buurtinformatienetwerken komen

Sport & Vrije tijd
Een sportcomplex in Holsbeek EN op de Bruul is nodig
Er is genoeg mogelijkheid tot ontspanning voor de jeugd
Er is genoeg ondersteuning voor het verenigingsleven
Er moet 1 gemeenschappelijke voetbalinfrastructuur komen

holsbeek@n-va.be

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

Communicatie
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Ik vind makkelijk mijn weg op de gemeentewebstek
Ik weet waar ik Holsbeek kan volgen op Facebook
Ik heb inspraak in het bestuur van de gemeente
Ik krijg voldoende info over ingrepen in mijn gemeente
Ik krijg genoeg info over beslissingen van het bestuur

Jeugd en Senioren
Er is genoeg lager en kleuteronderwijs
Er is genoeg kinderopvang beschikbaar
Er zijn genoeg activiteiten voor senioren
De jeugdbewegingen krijgen voldoende gemeentesteun
Hulpbehoevende senioren krijgen aangepaste steun

Varia
Er moet een onkruidbestrijdingsplan komen
Open ruimte moet gekoesterd worden
Er zijn meer sociale woningen nodig
Sluikstorten moet strenger opgevolgd worden
Buslijn 310 moet frequenter rijden

U bent voor één dag burgemeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?

•
•
•
•
•

Alex Verbinnen - Dutselstraat 100, 3220 Kortrijk-Dutsel
Herman Van Criekingen - Gobbelsrode 98, 3220 Kortrijk-Dutsel
Sabine Wyns - Leuvensebaan 109, 3220 Holsbeek
Michel Wierinckx - Leuvensebaan 269, 3220 Holsbeek
Jan Vogeleer - Suikerhoek 29, 3221 Nieuwrode

www.n-va.be/holsbeek

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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