Het belang van VERANDERING

HEERS
Beste inwoner van Heers,
Zes jaar geleden stapten wij voor het eerst naar de kiezer. Het werd een prachtig verhaal
van mooie initiatieven, grote uitdagingen en talrijke successen. Wij zijn u bijzonder dankbaar voor de steun die wij in die 6 jaar van u hebben ontvangen.
We hebben ook tegenslagen gekend, op onze tanden moeten bijten, bakzeil moeten halen,
in het zand moeten bijten. Het heeft ons sterk gemaakt, beter gemaakt.
Ik ben dan ook bijzonder opgetogen om u onze nieuwe kandidaten voor te stellen.
Deze N-VA’ers engageren zich stuk voor stuk voor het stevige programma dat we via deze
krant en via onze sociale media aan u voorstellen.
Ze weerspiegelen wat u belangrijk vindt, waar u voor staat.
Maar nog liever laten we u weten waaraan we de afgelopen jaren gewerkt hebben. Want
wat zijn beloftes zonder realisaties… Die realisaties zijn uiteraard nooit het werk van één
persoon alleen. Het is het werk van verschillende verkozenen, vaak over partijen heen,
en van een sterk team van ambtenaren op het gemeentehuis.
We zijn bijzonder fier op een aantal realisaties waarover u meer leest verder in dit krantje.
We zijn er nog meer fier op dat we steeds onze waarden trouw bleven, al moesten we
daarvoor onze plek in de meerderheid opgeven. Het was één van de moeilijkste
beslissingen waarmee we de afgelopen jaren geconfronteerd werden.
Ook deze keer kiezen we resoluut voor de lange-termijn-aanpak en we blijven trouw aan
onze principes; het algemeen belang primeert op het persoonlijk belang, werkgelegenheid
en armoedebestrijding blijven topprioriteit, onze natuur moet worden beschermd en onze
lokale producten verdienen alle aandacht. We blijven creatief maar zuinig met uw
belastinggeld. Uw geld wordt goed besteed.
Tot slot is een dankwoord voor ons partijbestuur op zijn plaats. Zonder deze vrijwilligers
geen partij, geen programma, geen kieslijst.

Dankbaar voor uw steun én uw stem…
Jan Leus,
Lijsttrekker

Leus Jan
1° Plaats

Ik ben Jan, partner van Heidi, pluspapa van Vincent, baasje van
Pupil. Ik studeerde in Geel voor maatschappelijk werker en verdien
mijn brood als HR-verantwoordelijke bij een bank. Ik hou van oude
motoren en Italiaans eten, en van de prachtige natuur in onze mooie
gemeente. Zes jaar geleden kreeg ik een nieuwe hobby: ik stapte in
de gemeentepolitiek. Ik leerde het reilen en zeilen achter de schermen van het gemeentehuis, verdiepte me in de gemeentelijke financiën, werkte mee in projecten, legde contacten… Een hobby werd
een passie en een passie werd een missie. De missie om bescheiden maar vastberaden van Heers een prachtige plek te maken om
te werken en te wonen. Ik hou van degelijkheid, een no-nonsense
aanpak, openheid van geest. Van mensen die zonder zelfbelang
zich inzetten voor elkaar en voor onze mooie natuur.
Ik ben een idealist.

Mag ik op uw steun rekenen?

Een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
Tot voor 2012 ontvingen de Heerse politieke partijen een sponsoring uit de gemeentekas. Sinds de deelname van N-VA in het
gemeentebestuur is deze sponsoring afgeschaft. Een deel van
de besparing wordt nu gebruikt om een nieuwjaarsreceptie voor
de inwoners van Heers te organiseren. En dus toasten we elke
eerste zondag van het nieuwe jaar met alle Heersenaren op het
gemeenteplein.

"VERSCHIL moet er niet ZIJN. Het verschil dat moet je MAKEN…"

Smolders Mieke
2° Plaats

Mijn naam is Mieke Smolders. Ik ben 28 jaar,
geboren en getogen in Heers op de ‘Geitenberg’
als trotse boerendochter van Jean Smolders en
Rita Francis. Ik woon samen met Gert Groffils in
Gutschoven.
Ik studeerde orthopedagogische wetenschappen, maatschappelijk werk en bedrijfsbeheer.
Met deze diploma’s op zak werk ik momenteel
met passie voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Mijn job laat me elke dag
beseffen dat een goede gezondheid een mooi
geschenk is. In mijn weinige vrije tijd help ik
mee op het landbouwbedrijf van mijn ouders
en verzorg ik er mijn dieren. Ik ben een gróte
dierenvriend en landbouw en natuur liggen me
nauw aan het hart.

De afgelopen zes jaar was ik actief als gemeenteraadslid, als voorzitter van de
gemeenteraad en als deelnemer aan verschillende projecten en werkgroepen.
Hierdoor deed ik veel dossierkennis op en leerde ik het reilen en zeilen van onze
gemeente kennen.
Onze gemeente heeft nood aan een degelijk bestuur, dat eerlijke en doordachte
keuzes maakt met kennis van zaken en extra aandacht besteed aan de actuele
pijnpunten. Zelf wil ik vooral bruggen bouwen: tussen landbouw en natuur, tussen
natuur en toerisme, tussen toerisme en werkgelegenheid. Ik wil ook initiatieven
ontwikkelen om de eenzaamheid van sommige ouderen te doorbreken. Zorgeloos
oud kunnen worden vind ik heel belangrijk.
Ik ben een creatieve duizendpoot en ik zet me graag in voor mijn medemens. Wie
me kent, weet dat ik een doorzetter ben die zich durft te smijten. En dat wil ik ook
na 14 oktober voor u doen, dus uw stem telt!

• Budgettair correct beleid : belastinggeld goed besteed.
Meer dan ooit worden gemeentebesturen geresponsabiliseerd en dienen zij hun eigen financiële verantwoordelijkheden te dragen binnen de keuzes die gemaakt worden. Keuzes die voortvloeien uit een mix van noodzakelijke investeringen en initiatieven die de ganse gemeenschap ten goede komen. Daarbij moeten we terugkijken naar de kerntaken van ons bestuur en een aantal initiatieven durven in vraag te stellen.
Het moet de bedoeling zijn om een verantwoord en correct financieel beleid te voeren waarbij leningen enkel aangegaan worden om duurzame investeringen te financieren die op langere termijn nodig zijn. Hierbij denken we aan de
vernieuwing van de Steenweg of de herinplanting van het containerpark op een nieuwe plaats. Leningen worden niet afgesloten om lopende uitgaven te dekken of om leuke initiatieven te nemen die slechts enkele kleinere groepen ten
goede komen.
Een gemeente heeft veel inkomsten , maar tegelijkertijd enorme uitgaven. Vele van deze onkosten zijn noodzakelijk, andere bepaalt het bestuur. En als u nu eens mee kon beslissen? Ziet u uw centen graag gespendeerd aan een project
waarvan u al jaren droomt. Een concept dat vele burgers ten goede komt?
Om u de kans te geven een dergelijk project voor te stellen, wil N-VA Heers de komende jaren geld vrijmaken. Buurtcomités, verenigingen, belangengroepen of een groepje inwoners kunnen zich kandidaat stellen. Uiteraard moet uw
voorstel goed onderbouwd worden met een projectplan, een budgettering en waarbij het maatschappelijk engagement aan de oorsprong ligt.

Schuldafbouw gemeente
Als voormalig schepen van financiën was het voor Jan Leus van meet af aan duidelijk: we moeten onze gemeentelijke financiën op orde stellen !
Je kon voor of tegen Jans beleid zijn maar tijdens zijn schepenambt van 2012 tot 2016 daalden de schulden van Heers met twee miljoen euro.
Misschien vandaar zijn toenmalige bijnaam ‘de man van twee miljoen’ ….

IEDEREEN wist dat het niet KON ,
Tot er IEMAND kwam die dat NIET wist ,
En het DEED…..

Ik ben Johan Missotten, 49 jaar, geboren Heersenaar en zoon van Theo en (juffrouw) Irma. Ik probeer zoveel mogelijk te genieten van het
leven samen met mijn vriendin Carine en ons allerliefste prutsemieke, onze cocker. Ik werkte 25 jaar bij Ford als technieker en maakte na de
sluiting de overstap naar Punch Powertrain in St.-Truiden. Ik ben ook zelfstandige in bijberoep.
Dit is de 2de keer dat ik mij kandidaat stel voor de verkiezingen en ik voel me deze keer nog meer gewapend omdat ik de afgelopen jaren
heel wat ervaring en dossierkennis kon opdoen als OCMW-raadslid, als lid van het vast bureau van het OCMW en als gemeenteraadslid. Ik
ben mondig en ik werk oplossingsgericht. Die vaardigheden gooi ik graag mee in de strijd.

Missotten Johan
3° Plaats

Ik wil meewerken aan een gezellige leefbare gemeente en de
mensen bijstaan met raad en daad. Mensen een hart onder de
riem steken geeft me veel energie. Mijn technische achtergrond
wil ik graag gebruiken om de openbare werken in onze
gemeente mee te optimaliseren. Ik vind het belangrijk dat onze
mooie gemeente goed onderhouden wordt.
Ik heb een hart voor mensen en ik wil er hard voor gaan!
Mag ik op uw steun rekenen?

Wie mij kent weet dat mijn politiek engagement eerder ‘A way of life’ is. In de korte periode dat ik de rol van schepen waarnam, tijdens de
ziekteperiode van Jan, is dat nog meer gegroeid.
Beslissingen nemen is wellicht één van de belangrijkste en ook moeilijkste taken binnen het gemeentebestuur. Omgaan met het besef dat
je nooit voor iedereen goed kunt doen weegt soms. Ik sterk mij dat ik slechts één doel voor ogen houdt: ‘Het algemeen belang primeert en
daarvoor schuif ik persoonlijk belang en eigen gewin resoluut van tafel. Voor mij geen vriendjespolitiek. Een correcte afweging van noden en
zorgen, daar ga ik voor.

Budo Stefan
4° Plaats

Grote uitdagingen komen op ons af: bevolkingsgroei, vergrijzing, fusioneren met
buurgemeenten, niet min. Met een goede voorbereiding zetten we alles op alles om
Heers die toekomst te bieden dat het verdient. Op die manier kunnen we onze
authenticiteit bewaren als fusioneren een feit wordt. Wat mij specifiek interesseert is
hieraan verbonden: sociaal beleid, natuur en leefmilieu, toerisme en lokale handel zijn
die domeinen waarin je als kleinere gemeente groot kunt zijn.
We hebben het hier goed, maar verbetering is mogelijk,
verbetering is nodig want wat zou ik graag iedereen horen zeggen:
‘Wat ben ik blij dat ik in Heers woon.’

• Sociaal beleid : aandacht voor alle generaties
Heers is een gemeente met een verouderde bevolking en een vrij zwak financieel profiel van vele van haar inwoners. Het is een absolute noodzaak om een sociaal beleid te voeren dat gericht is op senioren zodat hun opvang, zowel
op het vlak van huisvesting als op maatschappelijk vlak gegarandeerd wordt. Vereenzaming als één van de grootst onderschatte actuele problemen aanpakken door een buurtwerking die niet enkel gericht is op samenbrengen van inwoners , maar eveneens als antenne kan dienen voor het opsporen en melden van ouderenproblematiek.
Als N-VA willen we hier werk van maken en zo veel mogelijk verenigingen aansporen om in dit project mee te gaan.
Een bijzondere aandacht moet er ook gaan naar de rechtstreekse bestrijding van armoede, een vaak verdoken probleem. Het is moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Daarom is het belangrijk om armoede uit de taboesfeer te halen
zodat de weg naar hulpverlening makkelijker verloopt. Jonge gezinnen alsook eenoudergezinnen moeten meer betrokken worden bij het sociaal-, cultureel leven van de gemeente. Onze gemeente krijgt jaarlijks een niet onaanzienlijk
bedrag ter beschikking om kinderarmoede te bestrijden. Allerhande initiatieven als gratis soep tijdens de middagpauze in de scholen of het geld gebruiken voor gratis sportkledij voor startende jonge sporters zijn perfect realiseerbaar.
Op die manier hoeft de aankoop van sportkledij geen drempel te zijn om zich aan te sluiten bij een club. Waardoor het sociale isolement alweer wegvalt. Daarnaast is het nodig om alle hulporganisaties op dit vlak in kaart te brengen en
een betere samenwerking te realiseren.
De komst van een budgetwinkel waar mensen met een laag inkomen aan inkoopprijs kunnen aankopen zorgt tegelijkertijd voor werkgelegenheid creëert. Het lokaal bestuur moet dit initiatief steunen.

Ik ben Cynthia Van Hemelrijck. Ik ben 50 jaar en
getrouwd met Jan Vereerstraeten. Samen baten
we B&B Horpala uit in Horpmaal. Daarnaast werk
ik ook als bediende bij autorijschool ‘Stuur Zelf’.
We hebben een dochter Amber die momenteel
Toerisme studeert aan de universiteit.

Ik ben Suzy Jansen, 52 jaar. Ik heb diepe wortels in het mooie Vechmaal. Mijn man Mark en ik
zijn gepassioneerd door architectuur, decoratie
en kunst. Samen verbouwen we momenteel een
oud pand in Vechmaal. Omdat de verbouwing
wat omvangrijker is dan verwacht, wonen we
tijdelijk terug bij mijn ouders kapster ‘Niny’ en
garagehouder ‘Marcel’, ook gekend als ‘de witte
Jansen’. Mijn ouders zijn één van de voornaamste redenen om vanuit de grootstad terug naar
Limburg te verhuizen.

Jansen Suzy
5° Plaats

Ik heb een diploma in communicatie wetenschappen en reis al 23 jaar de hele wereld
rond als Export Manager. Voor mijn firma zette
ik reeds in 83 landen nationale distributienetwerken op. Al dat reizen heeft me geleerd dat
het belangrijker is om te zoeken naar wat ons
bindt, eerder dan wat ons scheidt. Het is een
motto dat ik zeker ook wil nastreven in mijn
politieke carrière.

Van Hemelrijck
Cynthia
6° Plaats

Ik wil Heers graag nog meer op de kaart zetten
als toeristische trekpleister in Haspengouw, want
een bloeiend toerisme zorgt voor een gezonde
economie. Maar het is ook mijn ambitie om de
Heersenaren zelf zoveel mogelijk te laten genieten
van onze mooie natuur, onze eigen producten en
ons erfgoed. Voor mij is Heers een fantastische
gemeente om in te wonen én te werken.
Mag ik op jullie steun rekenen?

Ik ben opgegroeid in een warm nest en dat is waar ik in Heers aan wil werken; een
warme gemeente, waar iedereen met elkaar begaan is en een gezonde interesse
heeft voor zijn gebuur. Het klinkt cliché maar het is de drijfkracht van elke gemeenschap. Vooral de vereenzaming en de verdoken armoede van sommige van onze
senioren ligt me na aan het hart.
Een warm nest voor jong en oud…
daar ga ik voor!

Toerisme als economische motor
Wat zijn we trots op onze realisaties op toeristisch gebied! Met het enorme potentieel van onze
gemeente hebben we een aantal blijvende projecten uit de grond gestampt. Eerst en vooral hebben
we gewerkt aan een vernieuwde toeristische brochure, aangevuld met de ‘tikkeltjes meer’, zoals
bvb. een bezoekje bij lokale verzamelaars, een bijenimker of de plaatselijke taxidermist. Toeristen
kunnen via allerhande activiteiten de rijkdom van onze gemeente ontdekken.
Wellicht springt ons aanbod van ‘voor elke seizoen een evenement’ project nog wel het meest in
het oog. Onze N-VA schepen was de bezieler van deze evenementen: in de lente het pop-up cafe.
In de zomer is er het klaprozen- en akkerbloemenfestival, dat ondertussen weerklank krijgt over
de provinciegrenzen heen. In het najaar organiseerden we het suikerbietenfeest, met medewerking
van de lokale middenstand.

• Kansen voor ontwikkeling voor jongeren en ondernemers
Om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor jongeren en jonge ondernemers is het nodig dat we een toekomstgericht en modern beleid voeren, met inspraak van de betrokken mensen uit de samenleving.
Bijzondere aandacht blijven richten naar jeugdwerking en jeugdbeweging, die verder gefaciliteerd wordt, zonder dat de gemeente in de plaats treedt.
Voor onze middenstand is het nodig om moderne netwerken te gebruiken zodat een breder publiek de weg vindt naar onze lokale handelaars. Wij ijveren voor een breder aanbod dat aantrekkelijk is voor sociaal-zwakkeren in
onze gemeenschap. De komst van een budgetvriendelijke supermarkt die een verruiming van het aanbod garandeert is voor ons dan ook een must.

NEGATIEF denken is een GEWOONTE.
POSITIEF denken is dat OOK….

De Vleermuispoorten van Vechmaal
N-VA was tijdens de eerste vier jaar verantwoordelijk voor natuur-en leefmilieu. Om de door onze gemeente Heers geadopteerde vleermuizen een
betere en veiligere huisvesting te geven vroegen wij Europese subsidies
aan om de waterkuil in Vechmaal af te sluiten. Het werd een mooi project
dat samen met een Heerse kunstenaar en enkele partners werd gerealiseerd. De kunstige afsluiting is vandaag een halte die door veel wandelaars wordt bezocht én geapprecieerd. Heeft u er al een kijkje genomen?
Op bepaalde dagen in het jaar gaan de poorten ook open en kan u de
waterkuilen onder begeleiding bezoeken.
Het VERSCHIL tussen DOMHEID en GENIALITEIT
Is dat genialiteit haar GRENZEN heeft….

‘Hey Eddy, waarom stel jij je verkiesbaar bij N-VA Heers,’ vroeg iemand me onlangs.
Over het antwoord moest ik niet lang nadenken. Ongeveer vier jaar woon ik nu in
Vechmaal. Vanaf de eerste dag was het als ‘thuiskomen’.
De eerste buurtbewoners die mij hier welkom heetten waren onze lijsttrekker Jan
Leus en zijn partner Heidi. Heers kent voor Jan geen geheimen en hij deelde met plezier de mooiste plekjes, maar ook de pijnpunten. In iedere gemeente is er nood aan
verbetering, aan verandering, vernieuwing. Samen met het N-VA team wil ik mij inzetten om de troeven van Heers optimaal te benutten. Ik kan mij vinden in het doordacht
programma waarin er aandacht is voor het milieu, voor de authenticiteit van Heers en
zijn bewoners, voor jong, voor minder jong.

Cauwenberghs
Eduard
7° Plaats

Wat dat minder jong betreft mag ik mezelf, met mijn 71 lentes, ervaringsdeskundige
noemen. Daarenboven heb ik als vader van 15 kinderen en intussen grootvader van
14 kleinkinderen, het jonge geweld leren begrijpen. Een bijzondere wisselwerking
die me fit en alert houden. Stappen vooruit zetten, maar vaak ook even teruggaan en
kijken hoe het beter kan, hoe het beter moet, net als binnen een gemeentebestuur.
100 % wil ik Heers geven met het besef dat ik allicht ook fouten zal maken, maar
daaruit kan leren. Met het besef dat het belangrijk is om te luisteren naar de noden
van anderen om concrete stappen te zetten naar verbetering.
Daarvoor is uw inbreng essentieel want ook u bent Heers.

Ik ben Dirk Haesevoets, 58 jaar. Al heel mijn leven woon ik in Heers. Ook mijn lieve vrouw Carine en
zonen Bjorn en Wesley voelen zich hier thuis. In april werd ik voor het eerst opa. Het doet iets met een
mens. Ik loop over van trots. We hebben ook een hondje Snoopy en met hem wandel ik vaak in ons
mooie Heers.
Na mijn studies ben ik onmiddellijk aan de slag gegaan bij Looza (nu Konings Juices en Drinks )
waar ik al 38 jaar met plezier werk.

Haesevoets Dirk
8° Plaats

Ik ben een hevige STVV-supporter en die microbe heb ik doorgegeven aan mijn zonen.
Ik was zelf ook altijd sportief actief in de wielersport bij de nieuwelingen en voetbalde tot aan mijn
30 jaar. Op dit moment ben ik actief in het G-voetbal bij KFC Alken. G-voetbal is voor kinderen met een
beperking. Mijn jongste zoon kan zich er helemaal uitleven. Het is moeilijk te beschrijven hoeveel respect en genegenheid je van deze kinderen terugkrijgt. Politiek heeft mij van jongs af aan geïnteresseerd en bij de N-VA vind ik waar ik voor sta: ‘Mensen die werken moeten
beloond worden, mensen die het moeilijk hebben moeten we helpen, mensen die willen profiteren moeten we eruit halen.’
Ik heb de voorbije 6 jaar de politiek van nabij gevolgd. Daarnaast zetelde ik in de verkeerscommissie. Het leven, de politiek,
het gaat er niet altijd rechtvaardig aan toe, maar het houdt mij niet tegen om te blijven gaan.
Het is de tweede keer dat ik mij kandidaat stel en ik zal me positief blijven inzetten voor een
welvarend en veilig Heers.

• Heers als groene-agrarische gemeente met als roeping rust-gezondheid-evenwicht & toerisme
Van oudsher is Heers een typische landbouwgemeente, waarbij we de laatste decennia ook veel aandacht kregen voor onze natuur en ons historisch erfgoed. Al deze aspecten dienen om het toeristische potentieel van Heers verder uit te
bouwen. De verder ontwikkeling van het ‘slow-living’ toerisme levert een positieve bijdrage aan de lokale economie.
Heers moet garant staan voor rust, gezondheid en evenwicht, waar plaats is voor ontspanning, maar waar ook mogelijkheden zijn om mensen te werk te stellen.
Deze uitdaging moet onze gemeente blijven opnemen, waarbij we bij de hogere overheden blijven aandringen om werk te maken van een degelijke toekomstvisie voor o.a. het kasteel van Heers.
Als agrarische gemeente ligt de uitdaging erin om een evenwicht te vinden tussen bedrijven en bewoners.
Bij vergunningen moeten we durven afwegen of er voldoende draagvlak aanwezig is bij de bevolking (bijv. inplanting varkensstal etc …). Betrokkenheid en samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer dringt zich op.

Al heel mijn leven, 27 jaar, ben ik trotse inwoner
van Opheers. Samen met mijn ouders, Jozeph
Swennen & Hilde De Becker en mijn jongere
broer, woon ik op de ouderlijke boerderij in de
Kapelstraat.

Ik ben Glenn Van Oostveldt. Samen met mijn
vrouw en 3 prachtdochters woon ik in Mechelen-Bovelingen.
Heers is mijn gemeente, waar ik mijn jeugd
doorbracht en mijn lagere school afmaakte. Ik
zocht andere oorden op, maar kon mijn roots
niet verloochen. Mijn familie woont hier en hun
nabijheid is voor mij erg belangrijk.

Mijn job als verpleegkundige in het Cecilia
Rustoord te Alken doe ik met hart en ziel.
Het is mijn doel om de bewoners van ons rusthuis
telkens opnieuw een mooie oude dag te bezorgen. En met hun dankbaarheid en complimentjes
maken ze op hun beurt mijn dag goed.

Swennen Ellen
9° Plaats

Als fiere boerendochter help ik graag mee op de
boerderij. Mijn pony, honden, katten en andere
beestjes verzorg ik met heel veel liefde. Je kan me
ook te velde tegen komen, op de tractor, want ik
ben er niet vies van om mijn handen vuil te maken.
Wat Heers voor mij zo bijzonder maakt: onze mooie
uitgestrekte velden en weilanden die een rust
uitstralen waarop veel gemeenten jaloers zijn.
Dit moeten we met fierheid behouden.
Een rustig en landelijk Heers, daar ga ik voor!

Van Oostveldt
Glenn
10° Plaats

Als postbode ben ik een nieuwsbrenger, soms
goed, soms minder goed. Vooral het sociale
contact in mijn werk spreekt me erg aan. In mijn
vrije tijd ben ik trainer en lid van het jeugdbestuur in K Heers vv. Het doet me deugd om te
zien hoe talrijk onze jeugd er aanwezig is. Mooi
hoe sport en plezier samengaan.
Ik denk dat we Heers sterker kunnen maken via
een goeie samenwerking over de verschillende
verenigingen, sportclubs en deelgemeenten
heen. Met de steun van het gemeentebestuur
moet dit mogelijk zijn. Zo staan we samen sterk
en behouden we onze eigenheid wanneer een
fusie met een andere gemeente zich opdringt.

Een respectvolle (her)bestemming voor onze
kerken
Als schepen van kerkfabrieken was Jan de drijvende kracht achter het kerkenbeleidsplan van Heers. In het parochiekerkplan uit 2014 werd beslist dat van de
twaalf kerken er vier hun huidige bestemming behouden. De overige bidplaatsen
komen in aanmerking voor een nevenbestemming. Als eerste gemeente in Vlaanderen rijfde Heers een subsidie binnen voor een studie naar een nevenbestemming voor een kerk, namelijk die van Mettekoven. De Mettekovenaars werden van
bij het begin betrokken in dit project. Zij lieten zich van hun creatiefste kant zien
bij het bedenken van nieuwe bestemmingen voor de kerk.
Ideeën voor het niet-sacrale kerkdeel zijn er in elk geval genoeg:
van buurthuis en tentoonstellingsruimte tot een markt voor lokale producenten

Wijsheid is de beloning die je ontvangt wanneer je luistert in plaats van spreekt
• Winkelen in eigen gemeente
Hoe ver moet onze voeding reizen voor ze op ons bord landt? Hoe ver rijden wij zelf als we eten gaan kopen? Dat zijn belangrijke vragen in een maatschappij die duurzaamheid onderschrijft. De N-VA wil de keten tussen voedsel en
consument zo kort mogelijk houden. In Heers is dat niet moeilijk. Onze landelijke gemeente produceert de heerlijkste groenten, fruit en vlees. We sporen iedereen aan om lokale producten te kopen. Om de streekproducten extra in de
verf te zetten, wil de N-VA één of twee keer per maand een markt organiseren met pure Heerse producten. Zeker tijdens de toeristische topmaanden is dat een extra troef.
Misschien kan die markt zelfs plaatsvinden in een van onze kerken?
Uiteraard kunnen onze lokale telers niet in alles voorzien wat op ons bord komt, daarom pleiten we voor de uitbouw van een goed lokaal economisch winkelnetwerk, waarbij het winkelen in Heers zelf aantrekkelijk wordt.
Het heeft geen zin om liters benzine te verbruiken om dan verderop enkele procenten goedkoper te kopen.
Je eetgewoonte aanpassen is niet nodig, maar een snellere weg naar je bord, maakt het verser en eerlijker. Van waar kwamen jouw appelen ook alweer?

Al 22 jaar ben ik een trotse Heersenaar. Ik ben huisvrouw, weduwe en moeder van Rutger.
Mijn zoon kreeg de diagnose ‘Autisme’. Als geen ander heb ik ervaren dat er nog altijd onvoldoende
voorzieningen zijn voor mensen met een beperking. Ook in Heers leven sommige inwoners in
erbarmelijke omstandigheden. Een grondige studie dringt zich op om werk te maken van meer sociaal
economische mogelijkheden binnen onze gemeente.
België kent stemplicht, maar ik hoop dat vooral het stemrecht ervoor zorgt dat de wens van de inwoners
daadkracht krijgt. Dat het programma waarvoor zij kiezen in de mate van het mogelijke realiteit wordt.
De zorg voor dieren is een belangrijk deel van mijn leven.

Kabergs
Hermelinda
11° Plaats

Dierenrecht en mensenrecht zijn voor mij belangrijke bekommernissen en
daar wil ik in Heers voor gaan. Uw stem kan me daarbij helpen.

REGELS kun je omzeilen, PRINCIPES niet …

Opiniestukje:
De zin en onzin van voorakkoorden
Het is een populair onderwerp nu de verkiezingskoorts zijn hoogtepunt
bereikt: zijn er voorakkoorden en tussen welke partijen? De kans dat één
partij een absolute meerderheid behaalt en dus alleen kan besturen is in de
meeste gemeenten zo goed als onbestaande. En dus wordt er heel wat heen
en weer gesnuffeld tussen politiekers om te bekijken wat na de verkiezingen
zou kunnen werken. Het is een soort verloofdencursus in aanloop naar het
politieke huwelijk. Dat huwelijk moet namelijk op zijn minst weer zes jaar
stand houden.

Herdenking WO1
Omdat de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog de afgelopen
jaren in de kijker stond, werd ook in Heers werk gemaakt van een
boek én een evenement om deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis te herdenken. Op initiatief van N-VA werden er subsidies
aangevraagd en een werkgroep samengesteld. Onze kandidate
Mieke Smolders en de leden van de werkgroep verdienen een
dikke pluim voor hun onderzoekswerk, het boek en de afsluitende
tentoonstelling.

Aangezien we bij N-VA geen zin hebben in een aflevering ‘blind getrouwd’,
voeren wij ook gesprekken, veel gesprekken, en met iedereen die met ons
wil spreken. We doen dat tussen pot en pint, maar soms ook heel formeel.
Een gemeenteraadsverkiezing is een heel serieuze zaak en we zijn het onze
kiezers verschuldigd om een partner te zoeken wiens programma het dichts
bij dat van ons aansluit.
Maar het blijft koffiedik kijken want zonder een verkiezingsuitslag weet je
natuurlijk niet hoe je moet rekenen. Het gebeurt bovendien ook al eens dat
verkozenen na de verkiezingen van kamp wisselen. In de meeste gevallen
zijn deze overstappen financieel geïnspireerd. De verkozene gebruikt zijn
behaalde stemmen als pasmunt om een betaald mandaat bij een andere
partij binnen te rijven.
Sommige partijen bezegelen hun voorakkoord door reeds vóór de verkiezingen hun lot aan elkaar te verbinden. Zij stappen samen naar de kiezer als
een fusiepartij. Om maar te zeggen…
Jan Leus

• Sluikstorten aanpakken en bestraffen
De voornaamste indicatoren voor veiligheid in onze kleinere gemeente zijn diefstal , verkeersveiligheid, zwerfvuil en sluikstorten. Heers is een relatief veilige gemeente als we alle indicatoren in acht nemen : het landelijke karakter van
de gemeente, een stevige buurtwerking die de sociale controle stimuleert en de relatief kleine politiezone maken het veilig wonen.
Toch is sluikstorten en het bijhorende zwerfvuil een ernstige doorn in het oog van vele inwoners
In veel gemeentes kan de politie sluikstorters identificeren dankzij een mobiele camera van de gemeente. Een goede zaak vindt N-VA. We willen in Heers dit voorbeeld volgen en zetten in de toekomst de aankoop van enkele camera’s
op de agenda. De vele verdoken hoekjes en afgelegen straten in onze gemeente zijn een aantrekkelijke trekpleister voor sluikstortmisdadigers. Dat moet stoppen. Meer nog dan preventief op te treden,
willen we de daders daadwerkelijk straffen.
Blijven inzetten op buurtwerking door o.a. WhatsApp groepen en sociale controle is één van de sleutels om de veiligheid te handhaven. De gemeente kan hier de drijvende kracht blijven. Ook de visie op het aanpakken van sluikstorten
en het sensibiliseren van burgers en verenigingen om deel te nemen aan initiatieven als ‘Mooimakers’ zorgen voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij de burgers.
Een propere gemeente, daar bent u trots op. Een propere gemeente is bovendien een aantrekkelijke gemeente.. Voor minder gaan we niet.

Ik ben Daisy Van der Velden , 49 jaar en gelukkig getrouwd met Eddy Lambrechts.
Samen hebben we een pracht van een dochter, Yentl. Wij wonen sinds 2001 in De
Bilter te Heers. Ik pendel dagelijks naar Hasselt waar ik werk als tele-secretaresse. Het weekend reserveer ik graag voor mijn gezin.
U vindt bij mij een luisterend oor. Als het nodig is, houd ik voet bij stuk en ik ga
een discussie niet uit de weg. Ik hou niet van vriendjespolitiek, ‘iedereen gelijk’
is mijn motto, daar ga ik voor. Wilt u mij beter leren kennen, weet dan dat ik altijd
open sta voor een gezellige babbel.

Van Der Velden
Daisy
12° Plaats

Mijn man en ik waren al geruime tijd teleurgesteld in de traditionele partijen,
maar bij N-VA Heers konden we ons ei kwijt. Ongeveer vier jaar geleden werden
we in hun rangen opgenomen en als penningmeester ben ik ook actief achter de
schermen,
De tijd is nu rijp en vastbesloten stel ik mij kandidaat voor de
komende verkiezingen. Ik ben er klaar voor!

Kerk van veulen: toeristische film en ontsluiting
In de eerste 4 jaar van de bijna afgelopen legislatuur was N-VA verantwoordelijk
voor de portefeuille toerisme en erfgoed. Dat onze gemeente een rijk erfgoedverleden heeft weet u. We zijn dan ook bijzonder trots dat we o.a. een aanzienlijk deel van de meubelstukken van het kasteel van Heers konden redden.
Eveneens werd de toeristische ontsluiting van de kerk van Veulen gerealiseerd.
Door het uitvoeren van de nodige beveiligingswerken kan de kerk tijdens het
toeristische seizoen dagelijks door bezoekers bewonderd worden.
Naast het unieke plafond kan je er een film bekijken over Heers en de
kerk in het bijzonder als toeristische trekpleister.

EERLIJK zijn tegen jezelf leidt tot de BESTE RELATIE met anderen…

Sinds 2001 is Heers mijn thuishaven. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen en nieuwe gewoonten, het vraagt soms tijd om ingeburgerd te
raken. Maar de Heersenaren zijn gastvrij en het duurde niet lang om een fijne vriendenkring op te bouwen. De politieke boot hield ik in het
begin wat af, want ik wilde eerst goed aanvoelen wat er leeft en waar ik iets zou kunnen bijdragen. In 2015 voelde ik me klaar om de stap
te zetten en bij N-VA Heers vond ik gelijkgestemde zielen. Een jaar later heb ik Stefan Budo vervangen als voorzitter van het PWA/HeDiOr.

Lambrechts Eddy
13° Plaats

Mijn vrouw Daisy is mijn steun en toeverlaat en ik ben erg trots op
mijn dochter Yentl die binnenkort afstudeert aan de universiteit.
Als helikopterpiloot bij het Belgische leger weet ik hoe belangrijk
het is om goed te observeren en om op het juiste moment het juiste
manoeuvre te maken. De talrijke buitenlandse missies hebben mij
inzicht gebracht in andere culturen en politieke overtuigingen.
Deze kwaliteiten wil ik gebruiken om mee te werken aan een
goed beleid in Heers.
Ik ben nogal recht-voor-de-raap en houd geen blad voor mijn mond.
Dat komt in de Heerse politiek soms goed van pas. Anderzijds vind ik
dat het er wel wat tactvoller aan toe mag gaan in het gemeentebestuur.
Een degelijk bestuur met kennis van zaken, daar ga ik voor!

• Respectvolle herbestemming van onze kerken
Twaalf deelgemeenten en even veel kerken : Heers moet hier een goed plan op tafel leggen om de eigenheid van deze kerkdorpen te bewaren. Kerken bepalen nog steeds het dorpsgezicht en zijn nog steeds het symbool en baken van
een kleinere leefgemeenschap. Heers is de eerste gemeente in Vlaanderen die in aanmerking kwam voor een subsidie voor de haalbaarheidsstudie van een nevenbestemming voor een kerk.
Alles begon bij het parochiekerkenplan dat in 2014 door het centrale kerkbestuur van Heers werd opgemaakt. Van de 12 kerken zullen er 4 hun huidige bestemming behouden. De overige bidplaatsen komen mogelijks in aanmerking voor
een nevenbestemming.
Als voorbeeld werd de kerk van Mettekoven voorgesteld omdat deze zich perfect leent voor een nieuw project. Ten eerste is dit geen ‘beschermde’ kerk en ten tweede hebben de Mettekovenaren zich vanaf de start van hun creatiefste
kant laten zien. Tijdens het hele proces werd er regelmatig afgestemd met het kerkbestuur en de geïnteresseerde inwoners van Mettekoven. Een subsidie aanvraag voor een haalbaarheidsstudie met principiële goedkeuring betekende
de start van het project
N-VA Heers is blij dat er voor een nevenbestemming is gekozen omdat op die manier de kerk deels zijn pastorale taak blijft behouden. Dat heeft veel draagvlak gecreëerd bij de bevolking.
Wij willen dan ook werk maken om de andere kerken in onze gemeente hetzelfde traject te laten volgen . Ideeën voor het niet-sacrale kerkdeel zijn er in elk geval genoeg : van buurthuis en tentoonstellingsruimte tot een markt voor
lokale producenten. Aankloppen bij de hogere overheden om ondersteuning te krijgen is een grote uitdaging voor ons toekomstige gemeentebestuur.

Veilig thuis in een welvarend Heers

Ik woon al 18 jaar in het mooie Heks. Hier heb
ik mijn hart verloren, niet alleen aan mijn grote
liefde Thierry maar ook aan het dorp zelf.
Ik ben blij dat wij een dorpsraad hebben, want
die zorgt ervoor dat ons dorp een stem heeft en
dat de inwoners elkaar beter kennen. Misschien
zou het goed zijn om in elk dorp zo’n dorpsraad
te installeren, los van de politiek.

Vounckx Sara
14° Plaats

Een PESSIMIST ziet de moeilijkheid in elke KANS
Een OPTIMIST ziet de kans in elke MOEILIJKHEID !

Als ik door Heers rijd, dan kan ik mij echt ergeren aan de vuiligheid langs sommige wegen.
Ik begrijp niet wie zijn afval zomaar weggooit,
maar ik vind dat we dit veel strenger moeten
bestraffen. Onze openbare wegen zijn toch ook
een beetje ons uithangbord voor de mensen die
Heers bezoeken.

Tenslotte wil ik extra aandacht voor de mindervaliden en de ouderen in onze
gemeente. We moeten er samen voor zorgen dat deze mensen zich gemakkelijk
kunnen verplaatsen en niet geïsoleerd geraken. Het zou fijn zijn als we wat meer
voor elkaar zouden zorgen.
Heers met een hart voor iedereen, daar ga ik voor!

Misschien kent u mij als marktkramer, als medebewoner
van Heers of liggen ook jouw roots in Mechelen-Bovelingen. Ik voel mij vereerd dat ik mee aan boord kan bij N-VA
Heers. De open mind visie, het heldere en toekomstgerichte programma, daar schaar ik mij met plezier achter.
Het is als het planten van een minuscuul zaadje om pas
later de vruchten te plukken.
Het is niet erg om onderaan de ladder te beginnen. Er
valt voor mij nog heel wat te leren en stap voor stap naar
blijvend resultaat is méér mijn motto.

Gosset Ronny
15° Plaats

Ik ben trots op Heers en droom net als u van een toekomst voor onze gemeente waar iedereen zich geborgen,
veilig en gelukkig voelt.
Als zelfstandig marktkramer spreekt het voor zich dat
lokale economie me nauw aan het hart ligt. Lokale handel
promoten en meer naar buiten komen met onze heerlijke
streekproducten is nodig, zij zijn de lijm die onze kleine
gemeenschap binden.

• Goed onderhoud van straten en pleinen
Een landelijke gemeente als Heers heeft veel straten die om correct onderhoud smeken. Daarbij zijn er her en der in de deelgemeenten heel wat pleintjes. Pleintjes die de sociale cohesie bevorderen en buurtvriendelijkheid positief in de
hand werken. Slecht onderhoud zorgt voor verloedering en een gevoel van onveiligheid.
Goed onderhouden straten zijn veilige straten, zowel voor gemotoriseerd- als niet gemotoriseerd vervoer. Een goed onderhoud tekent zich door een correct beheer van zowel de wegen zelf als van de bermen. Slecht onderhouden bermen
leiden tot verkeersonveilige situaties en heel wat negatieve feedback bij de bevolking.
Bovendien zijn goed onderhouden straten en pleinen een aantrekkingspool voor het toerisme, waarbij onze regio vaak het ‘Toscane van België’ wordt genoemd.
Een aangepast bermbeheersplan en dito plan voor het intact houden van onze wegen en verkavelingswegen, is een must.

Mijn naam is Tacha, jongeling van N-VA Heers,
dochter van Geert Jamoul en Marleen Vandenbosch. Samen met mijn ouders woon ik op de
Bilter. Onlangs ben ik fiere meter geworden van
Nore, het dochtertje van mijn grote zus Jensie.
Voor haar wil ik een rolmodel zijn. Bovendien wil
ik haar en alle andere kinderen van Heers een
veilige gemeente geven. Ik heb een passie voor
voetbal en vind het belangrijk dat iedereen de
mogelijkheid krijgt om te sporten en te
bewegen. Sporten is gezond en het brengt
mensen samen.

Jamoul Tacha
16° Plaats

Als 22-jarige heb ik nog niet veel ervaring in het
poltieke leven, maar dat wil niet zeggen dat ik
geen beeld heb over hoe we Heers kunnen veranderen. Ik vind dat de inwoners zelf meer inspraak moeten krijgen in het beleid. Niet alleen
bij de verkiezingen, maar vooral ook daarna. Zo
komen meer en betere ideeën naar boven en
zijn mensen actief betrokken bij beslissingen die
de gemeente doorvoert. Als gemeentebestuur
moet je sommige dingen durven loslaten en
vertrouwen op je inwoners.

Mijn naam is Claudine Penxten, 48 jaar. Ik woon
samen met Wilfried Mignolet en ben mama van
Valerie en Yarrid.
Ik werk als office manager bij een advocatenkantoor in Tongeren. In mijn vrije tijd ben ik vaak
op wandel met onze Spaanse windhond Mika.
Verder ben ik actief lid en bestuurslid bij de
wielertoeristenclub: ‘De Zwaluw’ in Heers.

Penxten Claudine
17° Plaats

Ik ben opgegroeid in Kortessem maar woon al
sinds 1995 in onze gemeente waar ik me onmiddellijk thuis voelde. Dat gevoel van ‘thuis komen’ wil ik bewaren in Heers. Daarom wil ik de
volgende jaren meewerken aan een beleid dat
toekomstgericht denkt, dat werkt aan een Heers
waar het goed is om te leven, waar kinderen
kunnen opgroeien in een veilige omgeving, waar
jongeren zich kunnen ontplooien en senioren
gelukkig oud kunnen worden. Mag ik daarom
rekenen op uw stem?
Hartelijke groet, Claudine

Wat de jongeren betreft zou ik meer middelen
geven aan de jeugdverenigingen, zodat zij zelf
nog meer leuke activiteiten kunnen organiseren. Ik heb soms de indruk dat de gemeente
zelf jeugdvereniging wil spelen terwijl we hele
bekwame jeugdverenigingen hebben met een
goed programma. Ik vind ook dat we moeten
nadenken over hoe we opnieuw een trefpunt
kunnen organiseren voor jongeren, een plek
waar ze volop hun ideeën de loop kunnen laten
gaan over wat zij willen, want ook hun stem telt.
Tenslotte wil ik graag meewerken aan een milieuvriendelijk beleid in Heers. Dat is
één van de belangrijkste redenen waarom ik voor N-VA gekozen heb. We moeten
veel intenser samenwerken met natuurverenigingen om ons landschap te beschermen en die zwerfvuilcamera’s moeten er nu echt wel dringend komen.
Het is een hele boterham, maar ik ben jong en gedreven en wil er 100% voor gaan.
Mijn doel is om iedereen evenveel inspraak te geven en iedereen de kans te geven
die zij verdienen. Ik geloof dat het kan en dat we samen Heers nog beter kunnen
maken.

• Een modern containerpark op een nieuwe locatie
Afvalvrij leven is een uitdagende opgave. Alleen samen kunnen we de toekomst voor onze kinderen, onze kleinkinderen verzekeren. Samen moeten we recycleren, composteren en onze wegen zwerfvuilvrij houden.
Investeren in een containerpark dat beantwoordt aan vernieuwde normen is een goede zaak. Heers heeft recht op een modern containerpark : betaalbaar, goed gelegen, gemakkelijk bereikbaar en zonder hinder.
We willen het containerpark uit de kleine dorpskern van Opheers weghalen en zien het liever verhuizen in de richting van een zone waar inwoners er geen last van hebben. Dat is geen simpele en zeker geen goedkope optie. We zijn er
echter van overtuigd dat het mogelijk is en we vinden deze kosten wél gerechtvaardigd.
Het moet een modern park worden met containers die verzonken zijn in de grond zodat de gevaarlijke trappen overbodig worden. Het park zal worden uitgebaat door Limburg.Net. Er moet strenger worden toegekeken op het sorteren.
Het afval dat wij produceren en dat we niet recycleren moét verminderen. Tegelijk wordt het zwerfvuil harder bestreden. GAS-boetes effectief uitvoeren door de pakkans te verhogen dmv. camera’s op de zwerfvuilgevoelige plaatsen.
Met de heroprichting van een dorpsconciërgeteam wordt er efficiënter, meer gericht en constanter gecontroleerd op het ganse grondgebied van Heers.
Ook de visie op het aanpakken van sluikstorten en het sensibiliseren van burgers en verenigingen om deel te nemen aan initiatieven als ‘Mooimakers’ zorgen voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij de burgers.

Ik ben Michaël Vansimsen, zoon van Wilfried Vansimsen en Patricia Rega.
Samen met mijn mama baat ik ‘t Vitamientje uit in het centrum van Wellen.
In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van zaalvoetbalclub SV Sporting Heers alsook
spelend lid. Voor een gezellige avond uit met vrienden sta ik steeds paraat.
Zij kennen mij als iemand die zegt wat hij denkt en geen blad voor de mond neemt.
Soms hard maar steeds eerlijk en open.
Ik wil graag alle facetten van de Heerse politiek benaderen en mij engageren
Voor ALLES en IEDEREEN.

Vansimsen Michael
18° Plaats

Ik ben gelukkige echtgenoot van Evi Smets en papa van Mathieu. Samen met mijn vrouw ben ik eigenaar van wijndomein Kitsberg. Ik ben
ook leerkracht en wijnconsulent.
Ik heb een druk leven maar tussen mijn wijngaarden en in de Haspengouwse natuur vind ik de nodige rust.
Als zelfstandig ondernemer en ambassadeur van Toerisme Vlaanderen weet ik precies wat een gemeente voor zijn lokale handelaars kan
betekenen. Vanuit deze ervaring wil ik mij engageren om van Heers een toeristische trekpleister te maken. Ik wil ook een plan
uitwerken om onze streekproducten te promoten in Heers en ver daarbuiten.
Ik kreeg de kans om mij te verdiepen in het
programma van N-VA Heers en ik ben ervan
overtuigd dat zij het juiste platform zijn.
Hun duidelijke visie en aanpak leunen sterk aan bij
de vinificatie van de wijn op domein Kitsberg:
“Anders en Krachtig”.

Medarts Daniel
19° Plaats

U als kiezer kan ons helpen om mee richting te geven
aan de toekomst van Heers.
Samen gaan we voor een modern, rustgevend,
vruchtbaar en financieel gezond Heers.

• Toerisme als motor voor lokale economie
Heers heeft vele troeven. De natuur en bijhorende rust, een groot patrimonium en historisch erfgoed, maar eveneens de nabijheid van een aantal grote (winkel)centra als Sint-Truiden en Tongeren. Het fietsroutenetwerk en veel wandelwegen maken onze gemeente aantrekkelijk.
Inzetten op de exploitatie van de troeven die onze gemeente te bieden heeft is een must. Een aantal initiatieven die N-VA in het verleden heeft genomen worden onverwijld voortgezet : mee leven met de seizoenen door een aangepast
evenement te organiseren: de bloesemfeesten in het voorjaar , het klaprozenfestival in de zomer, de oogstfeesten in het najaar en het suikerbietenfestival net voor de winter.
Toerisme en het floreren van de lokale economie gaan hand in hand. Lokale handelaars (zowel de kleinhandel als logies-uitbaters) genieten mee van een doordacht beleid dienaangaande. Deze lokale handel dient dan ook voldoende
middelen te krijgen om zich in de kijker te plaatsen.
Een markt met lokale producten , mogelijk in een herbestemde kerk, is enerzijds een steun aan de lokale economie , maar tegelijkertijd een visitekaartje voor de toeristische troeven die onze gemeente te bieden heeft.
De verdere (logistieke) ondersteuning van de restauratie van het kasteel van Heers is cruciaal om dit pareltje in ere te herstellen en zijn plaats in het toeristisch plaatje van de gemeente te geven. Dit dossier moet zijn weg vinden naar de
hogere overheden.

Beste Heersenaars,
We zijn blij dat u dit krantje heeft doorgenomen.
U hebt onze kandidaten één voor één wat beter leren kennen. Misschien wel tijdens onze
huisbezoeken. Zij gaan met heel veel enthousiasme, positivisme en een duidelijk inhoudelijk
programma de verkiezingsstrijd aan.
Allen verdienen ze uw stem.
We hopen dat u zich herkent in ons programma. Een degelijke basis om op verder te werken
en onze gemeente klaar te stomen voor de toekomst en waar u als inwoner de vruchten moet
van plukken.
Heeft u nog vragen over ons programma of over onze kandidaten? Of wil u aftoetsen of de
roddel die u over ons hoorde ook de waarheid is? Neem gerust contact op met één van onze
kandidaten of stuur een mailtje naar info@heers.n-va.be
Tenslotte kan u de zelftest nog eens doen op www.destemvanvlaanderen.be .

Met genegen groeten,
Jan en Daniel.

*Stem voor alle kandidaten van N-VA

Kandidatenlijst
1
2
3
4
5
6
7

VERBRUGGE Hendrik
HAMERS Nathalie
MOESEN Veronik
BROERS Huub
SCHOOFS Greet
PAULY Johan
DEMIR Zuhal

