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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Voor Vlaanderen. 
Voor Vooruitgang.
Beste inwoner van Scherpenheuvel-Zichem,

De nieuwe gemeentelijke bestuursperiode is al even bezig en er 
staan alweer verkiezingen voor de deur op 26 mei. Dan kiezen 
we met z’n allen een nieuw Vlaams, federaal en Europees  
parlement. Daarover zo dadelijk meer.

Gemotiveerde gemeenteraadsleden
Onze gemeenteraadsleden hebben vanaf de eerste raad meteen 
laten merken dat de N-VA een oppositiepartij is waarmee men 
rekening zal moeten houden. Het is een nieuwe ploeg, maar het 
vuur zit erin. U leest enkele van hun actiepunten op de volgende 
bladzijde.

Enthousiaste bestuursploeg
Het afdelingsbestuur van N-VA Scherpenheuvel-Zichem werd 
flink uitgebreid tot twintig bestuursleden. Dit is niet enkel het 
grootste afdelingsbestuur tot nu toe, er zijn ook meer vrouwen, 
zes in totaal. Het is aan deze enthousiaste ploeg om onze lokale 
partijafdeling de volgende drie jaar op de kaart te zetten. Met de 
N-VA willen we vooruit in Scherpenheuvel-Zichem!

Topvrouwen voor 26 mei
En van vrouwen gesproken: uit onze afdeling zullen topvrouwen 
Allessia Claes en Annelies Ooms naar de verkiezingen van  
26 mei trekken. Allessia Claes is fractievoorzitter in de  
gemeenteraad en adviseur van Vlaams minister Ben Weyts.  

Zij staat op de zesde plaats voor het Vlaams Parlement. Annelies 
Ooms zetelt ook in de gemeenteraad en staat als zesde opvolger 
op de Kamerlijst.

Efficiëntere overheid
Voor 26 mei kiest de N-VA resoluut voor het confederalisme.  
Het kluwen van bevoegdheden, die soms verspreid liggen over 
de verschillende niveaus, heeft onze staat complexer en niet 
noodzakelijk beter gemaakt. Wij gaan voor een efficiëntere  
overheid waarbij het zwaartepunt bij Vlaanderen komt. Geef  
elke regio het beleid en de democratie waarvoor zij gekozen 
heeft. 

Op de volgende bladzijde maakt u kennis met onze  
mandatarissen en bestuursleden. Wij rekenen met z’n allen  
op uw steun in Scherpenheuvel-Zichem. Afspraak op 26 mei 
voor de vooruitgang die we allen verdienen!

Benny Vangelder
Voorzitter N-VA Scherpenheuvel-Zichem

Een nieuw N-VA-bestuur in Scherpenheuvel-Zichem (p. 2)

Een onbezorgde oude dag
Donderdag 9 mei om 19.30 uur 
Den Egger - Blauwe Zaal, August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
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 Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Bekkevoort en 
Glabbeek 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 9 mei naar Scherpenheuvel-Zichem. 
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!

Annelies Ooms (6de opvolger Kamer), voorzitter Benny Vangelder en 
Allessia Claes (6de plaats Vlaams Parlement).

Noteer in uw 
agenda!
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Uw gemeenteraadsleden
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen 
en Lieven Simon vertegenwoordigen de N-VA in de gemeente- en 
OCMW-raad.

René Jacobs is onze vertegenwoordiger in het bijzonder comité 
voor de sociale dienst.

Allessia Claes werd verkozen als lid van de politieraad van de  
politiezone Demerdal-DSZ.

V.l.n.r.: Marc Van Torre, Alex Van Nijlen, Allessia Claes, Gwen Willems, Pieter Boudry, René Jacobs, Benny Vangelder,  
Carine Baers, Hendrika Schools, Luc Vanhove, Marleen Stevens, Lieven Simon, Fred Vleesschouwers, Ronny Briers,  
Annelies Ooms. Niet op de foto: Wim Smets, Jan Van Nijlen, Julien Geyskens, Nicole Celis.

Wist je dat …
•  fractieleidster Allessia Claes van het ganse Hageland 

hoogste staat op de Vlaamse lijst? Ze is fier op de 
erkenning!

•  er een fotocabine in het stadhuis komt, en dat dit 
een verkiezingsvoorstel van de N-VA was? We zijn 
blij met de steun voor de N-VA vanuit de meerder-
heid.

•  gemeenteraadslid Lieven Simon een voorstel tot 
stemming heeft ingediend op de gemeenteraad  
om derdelanders een retributie te laten betalen  
voor verblijfskaarten? Hoewel CD&V en Open Vld  
dit federaal goedkeurden, waren ze in Scherpenheu-
vel-Zichem tegen het voorstel. Begrijpe wie kan!

De N-VA- 
fractie in  

actie

Een nieuw N-VA-bestuur in Scherpenheuvel-Zichem
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N-VA Scherpenheuvel-Zichem met  
twee topkandidates naar 26 mei
N-VA Scherpenheuvel-Zichem stuurt een sterk duo naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Allessia Claes 
staat op de zesde plaats voor het Vlaams Parlement. Op de federale lijst voor de Kamer vinden we Annelies 
Ooms op de zesde plaats bij de opvolgers. Ze versterken de lijsten van Ben Weyts en Theo Francken. “Vanuit 
Scherpenheuvel-Zichem zullen we een sterke campagne voeren en zo ons hart voor het Hageland laten zien”, 
zeggen Claes en Ooms.

Allessia Claes (37) is fervent motorrijdster en woont in Schoonderbuken. Sinds 
2013 is ze gemeenteraadslid en in 2018 haalde ze als kandidaat-burgemeester 
in Scherpenheuvel-Zichem een erg sterke persoonlijke score. “Ik wil mijn lokaal 
engagement verderzetten in het Vlaams Parlement. Dat is niet alleen belang-
rijk voor het Hageland, maar ook voor onze stad Scherpenheuvel-Zichem, om 
lokale dossiers vooruit te helpen”, aldus Allessia. Als ze niet met politiek of 
motorrijden bezig is, helpt Allessia als vrijwilliger bij Project U/Turn, een or-
ganisatie voor mensen met een fysieke beperking. In het dagelijks leven werkt 
ze als raadgever op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts. Vanuit die 
ervaring interesseert ze zich sterk voor mobiliteit en toerisme. Met haar achter-
grond in de sociale wetenschappen wil ze eveneens het Vlaams sociaal beleid 
versterken.

Annelies Ooms zette in 2012, met de lokale verkiezingen, haar eerste stappen in de politiek. Sinds 2018 zetelt ze in de gemeenteraad 
van Scherpenheuvel-Zichem. “Ik ben in de politiek gestapt om een verschil te maken voor de mensen”, legt Ooms uit. “Ik wil mij als 
mama en als verpleegkundige vooral inzetten voor het sociaal beleid op federaal niveau en voor het optimaliseren van de zorgsector. 
Als docente in het hoger beroepsonderwijs ben ik ook begaan met onze opleidingen tot zorgberoepen. Zorgverleners zijn een belang-
rijke beroepscategorie.”

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, Annelies Ooms, 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 vier gedreven kandidaten waar u de komende vijf jaar op kan rekenen in Brussel.

Voor N-VA Scherpenheuvel-Zichem is de keuze duidelijk: onze stem gaat naar Allessia, Annelies, 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

Allessia Claes 
6de plaats Vlaams Parlement

Annelies Ooms 
6de opvolger Kamer

Annelies Ooms 
6de opvolger Kamer 
•  36 jaar 
•  Scherpenheuvel-Zichem 
•  Lector verpleegkunde
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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 


