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Veilig thuis in een welvarend Scherpenheuvel-Zichem

Een schuifwand geeft toegang tot de badkamer.

Ter Beke kreeg gezellige leefruimtes.

Verkiezingen 14 oktober

Allessia Claes 
gaat voor de sjerp
Allessia Claes (36) uit 
Schoonderbuken is kandidaat-
burgemeester voor de N-VA voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2018. “Ik wil 
samen met onze ploeg voor de 
verandering zorgen die nodig is in 
Scherpenheuvel-Zichem, na 24 jaar 
van hetzelfde bestuur.”

Afdelingsvoorzitter Xavier Lesenne heeft 
er alle vertrouwen in: “Allessia Claes is wat 
Scherpenheuvel-Zichem nodig heeft: een 
frisse persoonlijkheid die tussen de mensen 
staat, met bruisende ideeën en een positieve 
ingesteldheid. Ze kan de eerste vrouwelijke 
burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem 
worden. Allessia kreeg de unanieme 
steun van het N-VA-bestuur en van 
staatssecretaris Theo Francken, die naar 
Scherpenheuvel-Zichem afzakte om haar te 
steunen.”

Allessia Claes wil met de N-VA 
verantwoordelijkheid nemen. “Ik wil voor 
het beste resultaat gaan en meeschrijven 
aan een nieuw hoofdstuk. Met de steun 
van de kiezer kunnen we zorgen voor 
verandering in Scherpenheuvel-Zichem. 
Dat is nodig, na 24 jaar bestuur door 
dezelfde partijen en dezelfde mensen.

We hebben frisse ideeën die 
Scherpenheuvel-Zichem aangenamer 
maken om te wonen, te werken en te leven. 
We willen Scherpenheuvel-Zichem veiliger 
en gezelliger maken, zodat onze inwoners 
hier zorgeloos kunnen genieten. Een veilige 
thuis in een welvarend Scherpenheuvel-
Zichem, daar trekken we mee naar de 
kiezer."

“Allessia CLAES en de N-VA zijn de 
beste garantie voor Verandering in 
Scherpenheuvel-Zichem, de stad 
waar ik zo graag kom.” 
 
Theo FRANCKEN 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA wil een stads-app (p. 2) N-VA stelt zorgparkeren voor (p. 3)

Volg Allessia

op Facebook
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Een pleintje voor iedereen
De N-VA lanceerde een tijdje geleden een voorstel voor de heropwaardering van de Markt van Zichem. 
Het centrale plein wordt binnenkort opgesmukt in het kader van de plannen rond De Merode van de 
Vlaamse Landmaatschappij. Maar onze partij vindt deze plannen onvoldoende, dus legden we ons voor-
stel voor aan de bevolking. Met heel wat reacties.

Een veilig, groen en aangenaam plein
Als het van de N-VA afhangt, kunnen inwoners en bezoekers van 
 Zichem straks gezellig samenkomen op een leuk, groen en veilig 
Marktplein. Met speeltuigen, zitbanken, petanquebaan en een omhei-
ning langs de straatkant.

Ook N-VA-lid en Zichemnaar Lieve Van Horebeek steunt het voor-
stel. “Het zou leuk zijn mochten mijn dochtertjes ongestoord kunnen 
spelen in het centrum van ons dorp. De straat langs de Markt is een 
drukke baan met veel doorgaand verkeer. Een omheining zou de 
veiligheid zeker verhogen.”

“Dit voorstel kadert in ons voornemen om in Scherpenheuvel-Zichem 
veel meer groene pleintjes in te planten. Uit onze enquête blijkt dat 
onze inwoners daar naar vragen”, zegt kandidaat-burgemeester  
Allessia Claes.

Leuk volk op 
ons Pop-up 
Café!

N-VA lanceert idee van Stads-app
Een slimme stad

De Stads-app is slechts één voorstel uit de  

programmabundel die N-VA Scherpenheuvel-

Zichem samenstelt naar aanloop van de 

gemeenteraadsverkiezingen. "We willen 

dat Scherpenheuvel-Zichem de boot van de 

modernisering niet mist. Het concept van een 

'slimme stad' is er niet alleen voor de grote steden. 

We zijn in de 21ste eeuw. Ook in Scherpenheuvel-

Zichem", aldus kandidaat-burgemeester Allessia 

Claes. 

Een van de voorstellen van N-VA Scherpenheuvel-Zichem is een 'STADS-
APP', een app op de smartphone waar inwoners alles terugvinden wat 
de stad te bieden heeft. Dat kan gaan van het melden van een gat in het 
wegdek, de openingsuren van de horecazaken, de aanvraag van een 
 document tot het contacteren van buurtbewoners. "De mogelijkheden 
zijn oneindig", zegt de partij.

De bedoeling is dat de app gratis te downloaden is voor inwoners. Han-
delaars, verenigingen, zorgverleners, ... kunnen zich bij de stadsdiensten 
registeren op de app om hun info aan te bieden. De app is een handig en 
rechtstreeks communicatiemiddel met de stad en werkt in beide richtingen. 
Inwoners kunnen zaken melden of vragen stellen, de stadsdiensten of ver-
enigingen kunnen belangrijke of interessante berichten sturen. Ook buurt-
informatienetwerken kunnen in de app geïntegreerd worden. 
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Wie is Pieter BOUDRY?
• 40 jaar
• Gelukkig getrouwd, twee zonen León & Louis
• Woont op de Keiberg in Zichem
• Bestuurslid - campagnecoördinator 
• Optimist
• Denken, durven én ook effectief doen!
• 15 jaar internationaal marketing management 
 
“Ik engageer me met veel enthousiasme voor de N-VA bij 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA is het 
énige en juiste alternatief voor Scherpenheuvel-Zichem, 
waar al 24 jaar dezelfde partijen en dezelfde mensen de 
plak zwaaien. Tijd voor broodnodige verandering.”

“Het moet en kán allemaal bruisender, veiliger, welvaren-
der, verantwoordelijker, en vooral veel professioneler! We 
hebben nood aan een modern stadsmarketingbeleid om 
zo onze prachtige groene gemeente met sterke toeristische 
troeven verder te doen groeien en bloeien!"

Nieuw  

bestuurs- 
lid in  

de kijker!

N-VA wil zorgparkeren invoeren
 
Op de gemeenteraad van 20 april legde de N-VA het voorstel 
op tafel om zorgparkeren in te voeren. Met dat systeem 
kunnen inwoners met een sticker aangeven dat zorgver-
leners voor hun garage of woning mogen parkeren. Die 
zorgverleners moeten zich dan wel via de stadsdiensten 
registreren en krijgen een eigen kaart. “Zo zorgen we ervoor 
dat zorgverleners geen tijd verliezen met het zoeken naar een 
schaarse parkeerplaats”, zegt Allessia Claes, fractieleider en 
kandidaat-burgemeester voor de N-VA. Het stadsbestuur wil 
het voorstel ‘onderzoeken’ om te bekijken wat de mogelijk-
heden en behoeften zijn, in overleg met de zorgverleners.

“Door zo’n sticker op de garagepoort of aan de oprit te hangen, 
geven bewoners toestemming aan zorgverleners om er voor een korte 
periode te parkeren. Zo hoeven zorgverleners niet nodeloos lang naar 
een parkeerplaats te zoeken, wat bijvoorbeeld in het centrum van 
Scherpenheuvel of Zichem wel eens een uitdaging kan zijn. De zorg-
verlener wint daarmee tijd en kan meer tijd besteden aan patiënten. 
En zo tonen onze inwoners hun warm hart”, verduidelijkt Allessia 
Claes het voorstel van de N-VA.

Volg mij op 

Facebook

N-VA wil dat stad stopt met opvang asielzoekers
N-VA-OCMW-raadslid Xavier Lesenne pleitte recent om de individuele opvang van 
asielzoekers in Scherpenheuvel-Zichem volledig af te bouwen. 

"Het Peeterskasteel sluit binnenkort, maar wat veel mensen niet weten is dat de gemeente 
ook individuele opvang voorziet van asielzoekers. Dat gebeurt momenteel in een huis in 
Testelt. Aangezien het aantal asielzoekers drastisch is afgenomen en de regering de voor-
keur geeft aan collectieve opvang, lijkt het ons niet meer dan normaal dat we die individu-
ele opvang stopzetten. Het permanent opvangen van asielzoekers is geen kerntaak van een 
OCMW."

Volgens Xavier Lesenne zijn er dringendere noden in Scherpenheuvel-Zichem: "De wacht-
lijsten voor sociale woningen zijn lang genoeg. Of maak er een buurthuis van voor senioren, 
of een jeugdcentrum. Kortom: geef die woning terug aan de gemeenschap."

  Xavier LESENNE 
(OCMW-raadslid): "Het 
is niet de kerntaak van 
een OCMW om asiel-
zoekers op te vangen."



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Van de wijnranken in het Hageland tot het witloof en 
de trekpaarden in de groene Rand. Van de feestelijke weide van Werchter tot de bruisende 
studentenkoten in de vindingrijke Dijlestad. Vlaams-Brabant is levenslust geworteld in traditie. 
Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


