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Uw kandidaat op 26 mei

Jonas De Boeck
Op 26 mei bepaalt u welke partijen en welke politici het beleid 
zullen bepalen op het Vlaamse, federale en Europese bestuurs- 
niveau. De N-VA is de enige garantie op vooruitgang voor 
Vlaanderen. De Vlaamse gezinnen en bedrijven hebben recht 
op een beleid dat een antwoord biedt op de Vlaamse noden en 
uitdagingen. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

De N-VA trekt resoluut de kaart van het confederalisme, waar-
bij het institutionele zwaartepunt voorgoed naar de deelstaten 
verschuift. 

De N-VA is een milieubewuste partij. Onze visie op energie en 
ecologie stoelt niet op sentiment en dogma’s, maar op de drie 
pijlers duurzaamheid, zekerheid en betaalbaarheid. Dat is ons 
ecorealisme. Wij kiezen voor economische groei, kostenefficiënte 
maatregelen en innovatie, niet voor afbraak en onrealistische 
gedragswijzigingen. Biotechnologie, CO2 opvangen, kernenergie, 
klimaatadaptatie ... Onderzoek staat niet stil! 

Onze grijze massa is Vlaanderens enige grondstof. De N-VA 
hecht dan ook bijzonder veel belang aan kwaliteitsvol en  
ambitieus onderwijs. De lat moet opnieuw hoger. 

Asiel en inburgering behoren tot het DNA van de N-VA. Wij 
staan voor een streng asiel- en migratiebeleid waarbij we zelf 
bepalen wie binnen mag en onder welke voorwaarden. Respect 
voor onze Vlaamse identiteit staat voorop.

Met mijn kandidatuur voor het Vlaams Parlement steun ik 
vanuit Herne volop het programma van de N-VA. Ik wil me in 
het bijzonder inzetten voor het vrijwaren van het Vlaamse en 
landelijke karakter van ons Pajottenland. Op pagina 2 en 3 
maakt u ook kennis met de andere Pajotse N-VA-kandidaten. 
Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen.

Jonas De Boeck
15de plaats Vlaams Parlement

Een onbezorgde oude dag
Vrijdag 24 mei om 20 uur
Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden
Zal u later voldoende pensioen hebben om te kunnen genieten van een onbezorgde oude dag? Wij vinden het 
tijd om enkele misverstanden uit de wereld te helpen. N-VA Gooik, Galmaarden, Herne, Pepingen en Bever 
slaan voor deze thema-avond de handen in elkaar. 

Kamerlid Jan Spooren (4de plaats Kamerlijst), pensioenspecialist van de N-VA, en Vlaams Parlementslid  
Peter Persyn (1ste opvolger Kamerlijst), gespecialiseerd in ouderenzorg, komen op 24 mei naar Galmaarden.  
Zij komen u haarfijn uitleggen hoe de N-VA onze pensioenen betaalbaar wil houden. Na de uiteenzetting  
zal u zich een helder beeld kunnen vormen van de uitdagingen die zich stellen, de oplossingen die  
we voorstellen en de maatregelen die we al namen.  
De toegang is gratis en iedereen is welkom, ook niet-leden!
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Uw kandidaten voor een sterk Pajottenland

Ellen Mathieu I 10de opvolger Vlaams Parlement

Ellen Mathieu (36 jaar) uit Gooik is mama van vier en partner van Frederik Tielemans. Als mama van vier 
kinderen is het geen verrassing dat onderwijs Ellen nauw aan het hart ligt. Elk kind verdient alle kansen 
volgens zijn eigen talenten, op zijn eigen ritme. “Niet enkel de leerlingen, maar zeker ook de inspanningen 
van de leerkrachten verdienen onze waardering. We moeten hen alle mogelijke middelen bieden om hun 
nobele taak werkbaar te houden.”

“Er is de afgelopen jaren veel werk verricht, zowel in de federale als in de Vlaamse regering, maar er ligt 
nog veel werk op tafel”, zegt Ellen. “Ik wil daarbij alle mogelijke steun geven aan onze Vlaamse lijst om 
dit werk te kunnen verderzetten. We moeten de ingeslagen weg verder volgen en zorgen dat Vlaanderen 
leefbaar blijft voor iedereen. Ons groene Pajottenland is een kostbaar bezit, dat moeten we koesteren.  
Het Pajottenland leefbaar, groen en Vlaams houden is mijn grootste streefdoel.”

Lien De Slagmeulder I 6de opvolger Vlaams Parlement 

Lien De Slagmeulder (27 jaar) woont samen met haar gezin in het landelijke Lennik. Ze is de trotse mama 
van Vic en is momenteel in blijde verwachting van een tweede kindje. Sinds 2013 zetelt ze in de Lennikse 
gemeenteraad, waar ze zich in het bijzonder toelegt op mobiliteit en dierenwelzijn. In het dagelijks leven is 
Lien raadgever op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts. In de weinige vrije tijd die overblijft, leeft ze 
zich graag creatief uit of brengt ze tijd door met familie en vrienden. 

“Als jonge mama wil ik meewerken aan politieke vernieuwing. Onze streek kampt met een aantal  
specifieke uitdagingen zoals het bewaren van het Vlaamse karakter en de leefbaarheid van onze  
groene regio. Ik wil mij dan ook blijven inzetten om dit te bewaren en te versterken. Met uw steun  
hoop ik daarin te slagen.”

Kristien Van Vaerenbergh I 2de plaats Kamer

Aftredend Kamerlid en Lenniks gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh (40 jaar) staat op 
de tweede plaats van de Kamerlijst. Een beloning voor haar harde werk van de afgelopen jaren. 
Kristien is advocate en kent de werking van de Belgische justitie als haar broekzak. Ze werd in 
2009 politiek actief en werd in 2010 verkozen in de Kamer. 

Als Kamerlid engageerde ze zich de afgelopen jaren voor een betere rechtspraak en een einde 
aan de straffeloosheid. Ze zetelde ook in de parlementaire onderzoekscommissie naar de  
terroristische aanslagen van 22 maart. Daarin formuleerde ze mee aanbevelingen die het 
veiligheidsbeleid in België moeten verbeteren. Vanuit de Vlaamse Rand blijft ze ijveren voor  
de volledige splitsing van BHV met eigen rechtbanken voor Halle-Vilvoorde.

Mark Demesmaeker I 4de plaats Europees Parlement

Hallenaar Mark Demesmaeker (60 jaar) staat op de vierde plaats voor het Europees Parlement.  
Hij wil verder werken om Vlaanderen in Europa een sterke stem te geven. Zijn klemtonen blijven  
het recht op zelfbeschikking, een sterk beleid voor natuur en biodiversiteit, duurzaamheid en een 
slimme omschakeling naar een kringloopeconomie. Recent nog werd hij genomineerd voor de  
‘MEP Awards’ als beste parlementslid op het gebied van milieubeleid.

Bedankt, kiezers!
Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar dankte lijsttrekker Jonas 
De Boeck de kiezers van Herne. Terecht, want hoewel de partij geen zetel behaalde, steeg 
het aantal stemmen met 1,7 procent. Nauwelijks 29 stemmen te kort voor een zetel.

Dat klinkt zeer beloftevol voor de toekomst, temeer omdat CD&V licht verloor en het  
nieuwe KWADRANTplus minder stemmen haalde dan sp.a en Open Vld samen in 2012. 

Het geeft Jonas De Boeck en zijn ploeg moed om er in het vooruitzicht van 26 mei flink 
tegenaan te gaan.

Jonas De Boeck

N-VA vraagt focus op lokale noden
Tijdens de eerste raadszitting van het jaar legde de gemeenteraad alle raadsleden op om zich te verdiepen in de zeventien ontwikkelings- 
doelstellingen die werden uitgewerkt door de Verenigde Naties. Die doelstellingen gaan van ‘een einde stellen aan de honger in de 
wereld’ tot ‘de bescherming van zeeën en oceanen’ en van ‘het aanpakken van de klimaatverandering’ tot ‘veilige en duurzame 
steden’. “De aanpak van dergelijke wereldproblemen lijkt voor het gemeentebestuur belangrijker dan de specifieke noden van onze 
landelijke gemeente”, stelt Jonas De Boeck. “En die zijn er nochtans genoeg. Zo kunnen we de omschakeling naar biologische land- 
en tuinbouw promoten, meer inzetten op verkeersveiligheid, onze Vlaams-Brabantse identiteit vrijwaren, bomen aanplanten …”

CD&V Herne reageerde furieus op de kritische commentaar van de N-VA. De meerderheidspartij duldt blijkbaar geen tegenspraak. 
Wellicht verwoordt de N-VA nochtans precies wat de doorsnee Hernenaar denkt.

Gemeenteraadsverkiezingen
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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. 

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

n-va.be/verkiezingen
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