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BIERBEEK
1 477 MAAL DANK U !
Op 14 oktober behaalde N-VA Bierbeek een
buitengewoon knap verkiezingsresultaat. Met grote
woorden moet je opletten, maar hier passen ze zonder
twijfel: 14 oktober is een keerpunt voor N-VA Bierbeek.
In één klap behaalden wij vijf gemeenteraadszetels en
vaardigen wij ook twee N-VA’ers af naar de OCMW-raad.
De N-VA wordt de tweede partij in Bierbeek!

ZWART-GELE ZONDAG

OVERTUIGING
Vanaf Nieuwjaar gaan onze mandatarissen aan de slag.
Weliswaar vanuit de oppositie, maar met heel veel
overtuiging en met een positieve ingesteldheid zullen wij
onze N-VA-stempel op het beleid drukken. Onze kiezers
kunnen op ons rekenen, want wat we in ons
kiesprogramma beloofden, zal ook onze opdracht zijn in de
komende zes jaar. Bierbeek verdient het!

Met 1 477 kiezers en met een score van bijna 23 % hebben
wij de N-VA in één klap ook lokaal kunnen verankeren. Wij
hadden dat eerlijk gezegd niet in die mate verwacht. Maar
ook de Bierbeekse dorpsstraat kende een zwart-gele zondag
zonder voorgaande.

V.U.: André Van Melkebeek - Groot Park 4 - 3360 Bierbeek - bierbeek@n-va.be

DUBBELE OPDRACHT
Het N-VA-resultaat is een groepsresultaat. Met dank aan de
21 kandidaten uit Opvelp, Lovenjoel, Korbeek-Lo en
Bierbeek. Er wacht ons nu een dubbele opdracht. Eén:
samen met onze nieuwe bestuursleden en actieve
mandatarissen de N-VA verder laten groeien. Twee: hard
verder werken in de richting 2014. Want dan willen wij ook
de Wetstraat een onuitwisbaar zwart-geel tintje geven!

www.n-va.be/bierbeek

ANDRÉ VAN MELKEBEEK,
voorzitter

JAN DE BOUW,
dienstdoend voorzitter

DENKEN.DURVEN.DOEN.

14 oktober: N-VA-zondag van Noordzee tot Maas
De N-VA boekte op 14 oktober over
de partijgrenzen heen de grootste
verkiezingsoverwinning sinds WO
II. De Vlamingen hebben inderdaad
massaal gestemd voor verandering.
Op provinciaal vlak is de N-VA met
afstand de grootste Vlaamse partij.
De N-VA haalde ruim 1, 166 miljoen
stemmen of 28,5 % van het totaal. In
de Vlaamse provincieraden zetelen
nu maar liefst 104 N-VA-ers, bijna één
op drie! In Vlaams-Brabant alleen al
zetelen er 19. Weliswaar in de
oppositie, omdat ook daar alle
verliezers samen een meerderheid
hebben kunnen maken!

Meer dan 50 N-VA-burgemeesters
Op gemeentelijk vlak zit de N-VA
met bijna 1 700 gemeenteraadsleden
dicht op de hielen van de CD&V; in
de grotere steden is de N-VA zelfs een
pak groter. In bijna 50 Vlaamse

bierbeek@n-va.be

gemeenten (op 308) is de N-VA de
grootste partij; de N-VA zetelt in
ongeveer 120 schepencolleges en
levert meer dan vijftig burgemeesters.
Om er maar een paar te noemen uit
onze buurt: Herent, Lubbeek, OudHeverlee, Keerbergen en Tervuren.
En ook hierop mogen wij fier zijn: de
vroegere N-VA-voorzitter van
Bierbeek, Bart Seldeslachts uit
Lovenjoel, wordt N-VA-burgemeester
in Kontich! Proficiat Bart!
In Bierbeek is de N-VA op één na de
grootste partij. Met bijna 23 % van de
stemmen en vijf gekozenen is de
N-VA de grote winnaar van de
Bierbeekse verkiezingen. CD&V
verliest een zetel, het rode kartel
verliest 7 % van haar kiezers en
strandt op vier zetels, Open Vld is de
grootste verliezer en zakt van zeven
naar vier.

Wil van Bierbeekse kiezer
genegeerd
De bestuursmeerderheid wordt
gevormd door CD&V met het rode
kartel; daarmee wordt de wil van de
kiezer zoals in zoveel gemeenten in
Vlaanderen door de verliezende
partijen genegeerd. De kiezers zullen
hen daar ten gepaste tijd aan
herinneren! De N-VA is overigens
niet ingegaan op een aanbod om een
voorakkoord af te sluiten met deze
partijen. We hadden andere
klemtonen in ons programma én
wensten geen deel uit te maken van
een coalitie waar we mathematisch
niet nodig waren. De N-VA bestuurt
niet ten koste van alles en zal ook na
14 oktober de kiezer recht in de ogen
durven kijken.

Uw troeven
voor Bierbeek
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WINTERWANDELING:
20 januari 2013 om 13.30 uur
met aansluitende drink - De Velpe in Opvelp
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
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resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL
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Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Gemeente:
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Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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