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3 174 keer bedankt!

De N-VA trok in Scherpenheuvel-Zichem naar de kiezer
met frisse, vernieuwende en haalbare ideeën, vertegenwoordigd door een enthousiaste groep kandidaten, een mix
van ervaring en vernieuwing. We hadden een duidelijke
doelstelling: meestappen in het bestuur van onze stad.
Ondanks het feit dat we standhielden en onze lijsttrekker
Allessia Claes een fantastische persoonlijke score liet
optekenen, werden we niet uitgenodigd om deel uit te
maken van het nieuwe bestuur. We nemen dus opnieuw
onze plaats op de oppositiebanken in.

We feliciteren de andere partijen met hun scores, en
burgemeester Manu Claes met zijn vijfde sjerp op rij.
De N-VA zal vanuit de oppositie constructief blijven
meewerken aan een betere stad voor onze inwoners.
Met steun voor goede en kritiek op slechte voorstellen,
maar vooral met onze eigen ideeën.
We sturen opnieuw vijf mensen naar de gemeenteraad.
Naast fractieleider Allessia Claes en huidig gemeenteraadslid Annelies Ooms telt onze fractie drie nieuwe gezichten:
Alex Van Nijlen, Lieven Simon en Pieter Boudry. We stellen
ze op de volgende pagina’s aan u voor.

Veilig thuis in een welvarend Scherpenheuvel-Zichem
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Onze kernpunten voor de komende zes jaar
Ook vanuit de oppositie kan je zaken verwezenlijken. Dat hebben we de voorbije zes
jaar bewezen, en daar zetten we de komende bestuursperiode ook op in. Want we
steken onze vele ideeën en voorstellen van voor de verkiezingen niet in de schuif.
We werken ze verder uit en brengen ze naar de gemeenteraad.
• We blijven resoluut ijveren voor
buurtinformatienetwerken (BIN’s).
• We willen camera’s op plaatsen die
gevoelig zijn voor misdrijven, vandalisme,
sluikstorten, drugshandel.
• De politie moet zich kunnen focussen op
haar kerntaken: de orde handhaven.

• We willen wijken inspraak geven.
• We gaan resoluut voor meer speelpleintjes in
onze gemeente.
• We stellen de ontwikkeling voor van de
Stadsapp, om inwoners snel in contact te
laten treden met de stadsdiensten, met lokale
ondernemers, met elkaar.
• De randparkings moeten gratis blijven.

• Wie zorg draagt voor een ander, moet op een
hogere vergoeding kunnen rekenen. Daarom willen
we bijvoorbeeld de mantelzorgpremie verhogen.
• Wie een leefloon ontvangt, bieden we aan om
gemeenschapsdienst te doen.
• We willen een professioneel stadsmarketingbeleid
dat onze troeven uitspeelt: stadsfeesten, toerisme,
horeca, …
scherpenheuvel-zichem@n-va.be
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Uw gemeenteraadsleden

Alex Van Nijlen

Allessia Claes

36 jaar, Schoonderbuken
Raadgever Mobiliteit minister Ben Weyts
Fractieleider
Allessia Claes was ook de voorbije
bestuursperiode fractieleider van de
N-VA-delegatie in de gemeenteraad. Bij de
verkiezingen van oktober haalde ze meer
dan 1 400 voorkeurstemmen, het hoogste
aantal van alle vrouwelijke kandidaten in
Scherpenheuvel-Zichem.

66 jaar, Scherpenheuvel
Gepensioneerd militair

Annelies Ooms

Alex is al jarenlang voorzitter
van de Cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem. Hij kent het
lokale verenigingsleven dus als zijn
broekzak. Hij kwam bij de partij in
2012 en is sinds 2016 secretaris
van de afdeling. Hij doet nu zijn
intrede in de gemeenteraad.

Annelies kwam door opvolging voor de
N-VA in de gemeenteraad. Tijdens de
campagne ontpopte ze zich tot het sociale
gelaat van de partij. Ondertussen heeft ze
ook in de omstreken naam gemaakt met
haar jaarlijkse Halloweentocht in Testelt.

alex.vannijlen@n-va.be

36 jaar, Testelt
Docente zorgkunde

annelies.ooms@n-va.be

Pieter Boudry

41 jaar, Keiberg
Real Estate Manager

allessia.claes@n-va.be

Lieven Simon

39 jaar, Schoonderbuken
Advocaat
Ook Lieven is een nieuw gezicht in de
gemeenteraad, maar werkt al een tijdje
mee in het bestuur van de N-VA in
Scherpenheuvel-Zichem. Ondertussen
is hij ook lid van de nationale partijraad.
Met zijn uitstekende dossierkennis en
de gave van het debat is hij op zijn
plaats in de gemeenteraad.

De derde nieuwkomer is Pieter
Boudry. Pieter kwam pas vorig jaar bij
de partij, maar ontpopte zich meteen
tot drijvende kracht achter tal van
initiatieven. Hij nam ook de rol van
campagneverantwoordelijke op zich.
Pieter brengt vooral veel bruisend
enthousiasme naar de raad.
pieter.boudry@n-va.be

lieven.simon@n-va.be

De N-VA is ook vertegenwoordigd in het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst. René Jacobs, die niet meer verkozen
is als gemeenteraadslid, zal daar zetelen.

www.n-va.be/scherpenheuvel-zichem

Waarom de N-VA zich verzet tegen
het VN-migratiepact van Marrakesh
De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven.
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen,
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als
positief gegeven. Het opent de deur voor:
• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen
• Soepelere procedures voor gezinshereniging
• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen
• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

Lees meer op

“Charles Michel stapte
op het vliegtuig als
premier van de Zweedse
coalitie. Hij kwam terug
als premier van de
Marrakesh-coalitie
zonder democratische
meerderheid.”
N-VA-voorzitter Bart De Wever
na zijn ultieme oproep aan de
pro-Marrakeshpartijen.

www.n-va.be/migratiepact
Scan de QR-code en
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid
mail naar leden@n-va.be
of bel 02 219 49 30

