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Een stem voor Holsbeek en Vlaanderen
Sabine Wyns: uw kandidaat op 26 mei

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Op 26 mei is Sabine Wyns kandidaat op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. U vindt haar terug op de 
16de plaats op de lijst van Ben Weyts. We stelden haar hieromtrent een aantal vragen.

Sabine, stel jezelf even voor. 
Ik ben 49 jaar en woon met mijn man Dirk De Haes en dochter 
Erin al dertien jaar in Holsbeek. Als overtuigd N-VA’er richtte ik 
mee de afdeling op en na drie jaar ervaring als OCMW-raadslid 
ben ik nu begonnen als gemeenteraadslid en voorzitster van de 
lokale afdeling. Nu wil ik ook op Vlaams niveau mijn steentje bij-
dragen om de N-VA verder uit te bouwen als de grote, Vlaamse 
volkspartij die de belangen van 6,6 miljoen Vlamingen behartigt.

Ik werk al 22 jaar aan de KU Leuven voor het Vlaams Instituut 
voor Biotechnologie (VIB) op Gasthuisberg in het kankeronder-
zoek. Daarbij ondervind ik dagelijks hoe verandering, door-
zettingsvermogen en het inslaan van nieuwe wegen leiden naar 
grote en kleine doorbraken in de strijd tegen kanker. In mijn 
vrije tijd help ik mee aan acties voor Kom op tegen Kanker. In 
het weekend ga ik graag wandelen met mijn familie. Het lande-
lijke karakter van Holsbeek maakt het hier mooi en aangenaam 
wonen. 

Waarom neem je deel aan de verkiezingen voor het 
Vlaams Parlement? 
Ik ga voor een sociale, verantwoordelijke Vlaamse Regering met 
meer bevoegdheden. Eigen problemen aanpakken met eigen 
oplossingen en eigen centen! Voor mij is confederalisme een 
noodzaak. 

Vanuit mijn werk ligt de strijd tegen kanker me nauw aan 
het hart. Vlaanderen moet blijven investeren in excellent, 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en moet jonge 
onderzoekers ondersteunen in hun loopbaan. Ik wil zeker 
en vast ook opkomen voor meer efficiënte middelen in 

de welzijnszorg met extra aandacht voor mensen met een 
beperking, mantelzorgers, ouderenzorg en dementie. Daarnaast 
pleit ik voor meer middelen voor handen aan het bed en een 
opwaardering van de zorgberoepen. 

Ook natuurbehoud en -herstel vind ik belangrijk. Open ruimte 
en landbouwgebied moeten gevrijwaard worden. Holsbeek heeft 
daar als prachtige, landelijke gemeente in het mooie Hageland 
alle belang bij. 

Ten slotte moeten we een inclusieve samenleving opbouwen 
waarin we samen Vlaming zijn met het Nederlands als 
gemeenschappelijke taal en een sterke focus op eigen 
kwaliteitsvol onderwijs. Onze eigenheid moeten we behouden,  
onze normen en waarden moeten we hoog in het vaandel 
dragen. Dat betekent ook blijven zorgen voor ons onroerend 
erfgoed en het zo goed mogelijk bewaren voor de komende 
generaties.

Samen met lijsttrekkers Ben Weyts en Theo Francken gaat Sabine keihard werken om van de N-VA opnieuw de sterkste partij  
van Vlaams-Brabant te maken. Alleen zo kan het werk van de voorbije jaren verdergezet worden. We gaan zo veel mogelijk  
Vlaams-Brabanders ervan overtuigen dat alleen met een stem voor de N-VA Vlaanderen vooruit zal blijven gaan.

Tel: 0499/33.05.32          Email: Sabine.wyns@telenet.be         Web: https://sabinewyns.be
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N-VA Holsbeek stelt nieuw bestuur voor

Op 4 februari kozen de N-VA-leden van Holsbeek een nieuw bestuur. Wij stellen de nieuwe ploeg aan u voor.
Sabine Wyns kreeg het vertrouwen van de partijleden en 
zal de komende drie jaar voorzitster zijn van de nieuwe 
bestuursploeg.

Tijdens de installatievergadering werden de overige mandaten 
verdeeld. Sibert Verbinnen werd verkozen als secretaris. Stijn 
Den Tempst, ons Brabants werkpaard, wordt ondervoorzitter 
en materiaalbeheerder.

De ervaren Ortwin Reymen zal de taak van penningmeester 
op zich nemen. Anne Grammet zal de evenementen 
van N-VA Holsbeek organiseren, met Mia Demarsin 
als rechterhand. Joke Gysel wordt dan weer de nieuwe 
ledenverantwoordelijke. Erik Pardon zal met zijn scherpe pen 
de communicatie van de partij verzorgen. Voor de positie 

van jongerenverantwoordelijke engageert Lien Vanmechelen 
zich als jongste bestuurslid. De andere bestuursleden zijn 
gemeenteraadsleden Jo Vanmechelen (fractievoorzitter) en 
Herman Van Criekingen. 

Met Alex Verbinnen en Mieke Laridon is onze ploeg 
compleet. De nieuwe voorzitster Sabine Wyns is verheugd: 
“Met onze nieuwe bestuursploeg van oudgedienden en 
nieuwkomers zullen we de N-VA nog meer op de kaart 
zetten in Holsbeek. Tussen de nieuwe leden zit zowel jeugdig 
enthousiasme als de nodige ervaring. Sowieso bestaat ons 
bestuur uit een gezonde mix van personen met allemaal 
verschillende profielen. Dat hoeft niet te verbazen in een 
afdeling van dé volkspartij van Vlaanderen.”

holsbeek@n-va.be

N-VA Holsbeek betrekt u bij het bestuur
Een bestuur dicht bij de burger was een van onze speerpunten 
voor de verkiezingen van oktober 2018. Wij vinden het 
immers belangrijk dat u voldoende betrokken wordt bij het 
beleid in onze gemeente en dat u voldoende inspraak krijgt. 
Het stimuleren van adviesraden was hierbij een van onze 
actiepunten. 

Elke adviesraad behandelt een bepaalde materie en brengt, zoals 
de naam het zegt, advies uit aan de gemeente om het beleid bij 
te sturen. Wie bijvoorbeeld sterk geïnteresseerd is in cultuur, 
kan zijn of haar steentje bijdragen in de cultuurraad. Wie dan 
weer goede ideeën over het verkeer in onze gemeente heeft, kan 
terecht bij de verkeersadviesraad.

Met de start van de nieuwe bestuursperiode wilde gemeente- 
raadslid Jo Vanmechelen daarom ook meteen weten of het 
nieuwe gemeentebestuur de adviesraden wilde heropwaarderen. 
“Ik heb gevraagd op welke manier de gemeente de Holsbekenaar 

meer zou betrekken bij het beleid. Vanuit N-VA Holsbeek deden 
we de oproep om de in slaap gewiegde adviesraden te evalueren 
en burgerparticipatie te stimuleren”, aldus Jo Vanmechelen.

Met succes, want in het gemeentelijk informatieblad werd een 
oproep gelanceerd om deel te nemen aan de adviesraden. Wij 
juichen toe dat het gemeentebestuur onze ideeën heeft opgepikt 
en dat we er op die manier voor hebben kunnen zorgen dat de 
Holsbekenaar bij het bestuur betrokken zal worden. 

Constructief oppositie voeren loont dus! Wij houden alleszins de 
vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat 
het gemeentebestuur ook zal luisteren naar 
de adviesraden.

Jo Vanmechelen 
Gemeenteraadslid
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Kom gezellig ontbijten bij N-VA Holsbeek

www.n-va.be/holsbeek

Op zondag 5 mei organiseert N-VA 
Holsbeek haar eerste ontbijt. We nodigen 
iedereen graag uit in de Sint-Mauruszaal  
in Holsbeek-dorp.

Vanaf 10 uur kan u genieten van een 
uitgebreid ontbijt met voor elk wat wils, 
inclusief bubbels. We verwelkomen 
nationaal ondervoorzitter Lorin Parys, 
plaats drie op de lijst voor het Vlaams 
Parlement. Lorin zal duiding geven 
bij ecorealisme en confederalisme, 
speerpunten van de N-VA bij de 
verkiezingen van 26 mei. 

Voor de liefhebbers serveren wij rond 
de middag onze N-VA-cocktail! De 
hele voormiddag beantwoorden onze 
bestuursleden graag al uw vragen.

De deelnameprijs bedraagt 18 euro.
Kinderen tot 12 jaar betalen 9 euro.
Kinderen jonger dan 5 eten mee met hun 
ouders.

Inschrijven bij Anne Grammet via  
anne.grammet@n-va.be of 0479 66 95 89.

Betalen doet u de dag zelf aan de kassa.  
Houdt u er rekening mee dat er enkel 
contant betaald kan worden omdat we  
geen betaalterminal hebben?

Wij kijken alvast uit 
naar uw komst! 

Het Hageland verdient een sterke stem in Brussel

Op 26 mei kiest u uw nieuwe vertegenwoordigers in Brussel. Op de N-VA-lijsten vindt u drie sterke kandidaten met een hart voor het Hageland. 
Met een stem voor Allessia Claes, Ine Tombeur en Arnout Coel kiest u voor vernieuwing gekoppeld aan ervaring, voor engagement en passie 
gekoppeld aan gezond verstand. En bovenal kiest u voor drie gedreven kandidaten waar u de komende vijf jaar op kan rekenen in Brussel.

Voor N-VA Holsbeek is de keuze duidelijk: onze stem gaat naar Allessia, Ine en Arnout. Onze stem gaat naar het Hageland.

Allessia Claes | 6de plaats Vlaams Parlement
•  37 jaar 
•  Scherpenheuvel-Zichem 
•  Raadgever Vlaams minister Ben Weyts

Arnout Coel | 1ste opvolger Vlaams Parlement
•  33 jaar
•  Lubbeek
•  Voorzitter N-VA arrondissement Leuven

Ine Tombeur | 7de plaats Kamer
•  42 jaar
•  Tienen
•  Schepen

Vrijdag 10 mei - 19 uur
Kastanjehof,  Ganzendries 65, 3212 Pellenberg 
De vergrijzing van de maatschappij brengt enkele grote uitdagingen met zich mee. Ons pensioen 
en onze sociale zekerheid staan onder druk. Kamerlid en pensioenspecialist Jan Spooren en 
Vlaams Parlementslid en zorgexpert Peter Persyn stellen u graag de N-VA-oplossingen voor. 
De toegang is gratis. Omwille van de sperperiode kunnen wij u geen gratis drankje aanbieden. 
Dranken zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen. Iedereen van harte welkom!

Informatieavond over uw pensioen en sociale zekerheid
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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. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


