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

Jonas De Boeck
Lijsttrekker N-VA Herne

De huidige politieke situatie in Herne, waar CD&V een absolute  
meerderheid heeft van 16 op de 17 zetels en al sinds 1977 onafgebroken 
de alleenheerschappij heeft, is democratisch niet gezond. Hierin wil 
de N-VA verandering brengen. Een gezonde democratie veronderstelt 
immers dat er controle, toezicht, inspraak, debat en medebestuur van 
andere partijen mogelijk is. De gemeenteraad moet hersteld worden in 
zijn waarde als hart van de democratie. De gemeenteraadsleden dienen 
hun taak als actief toezichthouder op het college ter harte te nemen.  
De gemeenteraad moet een ontmoetingsplaats worden voor verschillende 
meningen met ruimte voor een echt debat. Wij bieden u alvast de  
mogelijkheid om een duidelijke N-VA-stem te laten weerklinken in  
de gemeenteraad.

Duidelijke keuze voor een Veilig, Verantwoord en Vlaams 
beleid
De N-VA heeft er bewust voor gekozen om ook in Herne met een eigen 
lijst op te komen, ook al is deze niet volledig. Wij willen u immers de 
mogelijkheid geven om duidelijke keuzes te maken. Wie voor de N-VA 
stemt, krijgt ook echt de N-VA. Een keuze voor de N-VA is een keuze 
voor een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid in Herne. Deze basis- 
beginselen zijn voor ons de toetssteen voor alle beslissingen die er in  
de gemeente genomen moeten worden. Hiervoor kan u rekenen op onze 
op-en-top N-VA-kandidaten.

Veilig thuis in een welvarend Herne
Op zondag 14 oktober kiest u uw vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad voor de komende zes jaar. Wij bieden u de 
mogelijkheid om een duidelijke N-VA-stem te laten horen.
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Veilig thuis in een welvarend Herne

Veilig
•  We investeren in (mobiele) camera’s op risicoplaatsen.
•  We rusten onze politievoertuigen uit met slimme mobiele 

ANPR-camera’s.
•  We investeren in digitalisering en nieuwe technologieën 

voor onze lokale politie.
•  Meer blauw op straat maakt het mogelijk de aanrijtijden 

bij dringende oproepen te beperken.
•  De wijkinspecteur is voor de inwoners het aanspreekpunt 

bij uitstek.
•  Investeren in goede fietspaden en wegen is investeren in 

de veiligheid van onze kinderen.
Verantwoord
•  Een structureel toekomstgericht beleid 

voeren.
•  Focussen op kerntaken.
•  Onze regels handhaven.
•  Burgeradvies waarderen, maar politiek 

beslissen.
•  Burgers verantwoordelijkheid geven bij het 

uitvoeren van het beleid.
•  Een leefbare gemeente is een propere 

gemeente, met voldoende groen én ruimte 
voor handelaars en een milieuverantwoorde 
land- en tuinbouw.

Vlaams
•  De Vlaamse samenleving is open en toekomstgericht.  

Dat moet zo blijven.
•  Integratie is de sleutel tot burgerschap, met kennis van het 

Nederlands als eerste vereiste.
•  Herne is een taalgrensgemeente, anderstalige invloeden zijn 

dan ook groot. Daarom is een vriendelijke maar kordate  
taalpolitiek noodzakelijk.

•  Een warme gemeente verenigt jong en oud: in sport- en andere 
verenigingen, in sociale en culturele activiteiten, in buurten en 
deelgemeenten.

•  Historisch erfgoed slaat de brug van een gezamenlijk verleden 
naar een gedeelde toekomst.

•  Lokale troeven spelen de hoofdrol in het toerisme van morgen.
•  Een nieuwe generatie succesvolle Vlamingen staat vandaag op 

in lokaal verankerd onderwijs.

De N-VA gaat voor een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid in Herne.
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Een sterke ploeg voor Herne

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

1. DE BOECK Jonas

2. FERDINAND Martine

3. STOFFELS-DEVRIESE Bertje

4. VAN LIEDEKERKE Maurits

5. LAUWAERT Wim

DE BOECK  
Jonas
Herne
39
Advocaat

1

FERDINAND 
Martine
Herne
64
Zelfstandig 
thuisverpleegster

2

STOFFELS-
DEVRIESE  
Bertje
Herne
60
Arbeidster

3

VAN LIEDEKERKE 
Maurits
Herne
73
Actief gepensioneerde, 
was een beroepsleven 
lang journalist

4

LAUWAERT  
Wim
Herne
68
Gepensioneerd leraar hoger 
secundair onderwijs

5



Veilig thuis in een welvarend 
Vlaams-Brabant
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“ Een slankere provincie, die 
efficiënt wordt beheerd en 
meer ondersteuning biedt 
aan de gemeenten: daar 
zet ik me voor in.

Gunther Coppens 
Lijsttrekker

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. 

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.

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

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk. 
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. 

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

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

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. 

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

1.  Gunther Coppens 
 Sint-Pieters-Leeuw

2.  Linda De Dobbeleer-  
 Van den Eede 
 Roosdaal

3.  Lena Ghysels 
 Kapelle-op-den-Bos

4.  Elke Wouters 
 Grimbergen

5.  Joris Van Den Cruijce 
 Asse

6.  Koen Moeyersons 
 Londerzeel

7.  Wivi Van Biesen 
 Zaventem

8.  Guy Uyttersprot 
 Affligem

9.  Bruno Stoffels 
 Sint-Genesius-Rode

10.  Sandra Maes 
 Kampenhout

11.  Jan Couck 
 Opwijk

12.  Ilse Van De Velde 
 Zemst

13.  Siel Olbrecht 
 Overijse

14.  Johnny De Brabanter 
 Liedekerke

15.  Lien De Slagmeulder 
 Lennik

16.  Paul Van den Bosch 
 Dilbeek

17.  Agnes Delcourt 
 Ternat

18.  Dirk Van Heymbeeck 
 Halle

19.  Darya Safai 
 Wemmel

20.  Ben Weyts 
 Beersel

Ben Weyts
Minister 
Lijstduwer


