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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Gert Poets
Onderwijsstraat 24
3920 Lommel

Lommel
Een nieuwe meerderheid voor verandering
N-VA Lommel trekt op 14 oktober voor het eerst alleen naar de stembus. Onze 31
kandidaten zijn geëngageerde Lommelaars, elk met hun eigen talenten. Met een stevig
programma wil de N-VA onze stad veranderen door Lommel te verbeteren. De N-VA
maakt werk van een gezond en sterk sociaal weefsel, niet alleen in het centrum maar
ook in de gehuchten.

Lijsttrekker

Peter Luykx:
“Een stem op de N-VA is
op 14 oktober de enige
waarborg op verandering
in Lommel.”
Gedreven door een sociaal engagement en
ondernemingszin werd Peter in 2003 lid van
de N-VA. Hij bouwde de afdeling N-VA Lommel
uit en werd in 2006 verkozen in de
gemeenteraad. De voorbije zes jaar was hij
fractieleider voor de N-VA.

DE KIEZER BESLIST
We willen onze fractie gevoelig uitbreiden maar blijven realistisch. Wie voor ons kiest, weet
waarvoor we staan. We zijn een politieke partij met een duidelijke merknaam en een
uitgewerkt programma. We zijn geen ‘open lijst’ die zonder partijnaam als een wit product
op de markt komt. Onze fractie heeft zich de afgelopen jaren kritisch en constructief
opgesteld. De N-VA is de garantie op verandering van bestuur in Lommel.
Hoe ingrijpend die verandering zal zijn, beslist u op 14 oktober. De N-VA heeft geen
voorakkoord gesloten en geeft u het laatste woord. Onze partij staat klaar om een nieuwe
meerderheid te leveren als de kiezer dat vraagt. Met onze lijsttrekker, federaal
volksvertegenwoordiger Peter Luykx, hebben we een sterk alternatief.
Gert Poets,
Voorzitter N-VA Lommel

In 2007 werd hij verkozen als
volksvertegenwoordiger in het federale
parlement. Peter is ondervoorzitter van de
commissie Buitenlandse Zaken en bijzonder
actief in de commissie Bedrijfsleven. Zijn
ervaring als zaakvoerder van bouwbedrijf
Bema nv komt hem daarbij goed van pas.
Peter is bestuurslid van Davidsfonds Lommel
en ondervoorzitter van de Lommelse
Ondernemersclub. In zijn vrije tijd tuiniert hij,
kookt hij voor vrienden of maakt hij een
uitstap met Jocelijn en de kinderen.
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De kracht van verandering
begint op 14 oktober!
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De 6 pijlers van N-VA Lommel
1

Een herwerkt mobiliteitsplan

2

Een gezellig en dynamisch centrum

Met de nieuwe verkeersstromen van juni 2010 zijn de files en het stilstaand verkeer niet
verdwenen. ‘De kleine ring rond Lommel’ moet helemaal herzien worden met aandacht voor
alternatieve tracés. Pas na de realisatie van extra parkeergelegenheid nabij het centrum kan
het Stadslaanproject vormgegeven worden.

De Lommelse binnenstad wordt ontsierd door de hoge leegstand. Dit laat een verwaarloosde
en verlaten indruk achter. Vele bouwprojecten vormen door aanslepende procedures een rem
op de ontwikkeling en het uitzicht van onze stad.
De N-VA staat voor een realistisch en budgettair haalbaar ruimtelijk uitvoeringsbeleid. Visie
primeert daarbij op aankondigingen, beslissingen komen transparant tot stand via overleg
met de bevolking.

3

Een open dialoog met de burger
Het stadsbestuur staat tussen en niet boven de bevolking. Geslaagde communicatie begint
met vertrouwen en verkleint de kloof tussen de stad en de burger.
Kwalitatieve beslissingen zijn pas waardevol wanneer zij steunen op betrokkenheid. Om het
draagvlak bij de Lommelaar te vergroten, worden beleidsplannen zowel voor, tijdens als na
het besluitvormingsproces afgetoetst.

4

Een grijsboek voor senioren
De Lommelse bevolking bestaat voor 27 % uit senioren. N-VA Lommel rekent op deze
actieve bevolkingsgroep die recht heeft op een beleid op maat.
De N-VA stelt voor om een lokaal dienstencentrum met relevante info voor de senior gestalte
te geven. Daarnaast zijn extra plaatsen in dagverzorgingscentra in de gehuchten en meer
betaalbare woningen voor senioren een must.

5

Een evenwichtig investeringsbeleid
Met het Kristalpark beschikt Lommel over grote troeven om ons bedrijvenpark uit te bouwen
en plaatselijke tewerkstelling te garanderen. Maar de N-VA wil niet alle eieren in één mand
leggen en ook andere sectoren ondersteunen.
Door in te zetten op het zakentoerisme slaat Lommel enkele vliegen in één klap: een
versterking van het recreatieve toerisme, een verhoging van het aantal bezoekers en
overnachtingen vormen een extra markt voor onze middenstand en horeca.

6

Een sterk sociaal weefsel
Onze verenigingen zorgen ervoor dat onze stad leeft. Zij staan of vallen door de
inspanningen van vrijwilligers. Ondersteuning en administratieve vereenvoudiging kunnen
hun werking verder vergemakkelijken.
De waaier aan activiteiten van het stadsbestuur is complementair met dat van de
verenigingen en niet concurrentieel. Door de versterking van buurtraden wordt een nieuwe
brug geslagen met het stadsbestuur.
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Een sterke ploeg voor Lommel
N-VA
1

LUYKX Peter

17

POETS Gert

2

KWANTEN Leen

18

SMEULDERS-DE VROEDE Magda

3

HAMBLOK Fons

19

CLAES Tony

4

VAN GASTEL Valérie

20

INCI Gizem

5

VANDEN BOER Kris

21

COOLS Wesley

6

MERKELBACH Janine

22

VANDENBERK-JANSEN Els

7

MERTENS Johan

23

BROCKMANS Inge

8

VERBAKEL Nathalie

24

LYEN Christophe

9

GEURTS Jan

25

BIJNENS Marcia

10

BOSMANS Johan

26

WOUTERS Eddy

11

ALEN Rina

27

DECKERS Ine

12

DRIESEN Chel

28

BOSMANS-VAN ENDERT Marie-Jeanne

13

CLAES Lien

29

PEETERS Eddy

14

KUPPENS Stefan

30

DE ROO-NEVEN Margariet

15

MOLS Suzy

31

WIEERS Karel

16

STELTEN Theo

LEEN KWANTEN
2de plaats
27 jaar, logistiek
bediende
Ik ben een echte teamspeler die
communicatie en stiptheid
koppelt aan doelgerichtheid.
Lokale economie, de
ontwikkeling van de Lommelse
bedrijfsterreinen en
werkgelegenheid zijn mijn
stokpaardjes.

VALÉRIE VAN GASTEL
4de plaats
33 jaar, zelfstandige
Ik baat als zelfstandige op
Kattenbos dagbladhandel De
Kiosk uit. “Een gezonde geest in
een gezond lichaam” is mijn
motto. Mijn interesse gaat uit
naar sport en recreatie. Ik wil
heel Lommel opnieuw in
beweging brengen.

JOHAN BOSMANS
10de plaats
48 jaar, inspecteur directe
belastingen
Gemeentepolitiek staat voor mij
gelijk met het opbouwen van
een aangename en leefbare
gemeenschap. Ik wil mijn steentje
bijdragen binnen culturele,
financiële en sociaaleconomische thema’s.

JANINE MERKELBACH
6de plaats
45 jaar, verkoopster /
horecamedewerkster
Iedereen kent me als ‘één
van die twee van het Cinema
Café’. Ik wil me inzetten
voor een bloeiend, gezellig
en vlot bereikbaar
handelscentrum. Daar varen
ook de gehuchten en de
bezoekers aan onze
stad wel mee.

KAREL WIEËRS
Lijstduwer
Ik wil de buurtraden en
gehuchten verder
opwaarderen. Als advocaat én
doorzetter wil ik me verdiepen
in de juridische dossiers
waarin onze stad
betrokken is.
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District NEERPELT

1

MAAS Bianca - Overpelt

2

HAMBLOK Ludo - Lommel (Lutlommel)

3

STRZEBONSKI Kim - Neerpelt

4

MERTENS Roger - Hamont-Achel

5

WOUTERS Pieter - Lommel

6

GROSEMANS Karolien - Herk-de-Stad

Ook in de Limburgse provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want zo
begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Limburg gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken en werkt met name op het terrein van de
economie, de ruimtelijke ordening en het toerisme. Andere (persoonsgebonden) taken
vereisen een concreet masterplan, een duidelijk ﬁnancieel plaatje en een efﬁciënte
aanpak.
2. Begeleiden en ondersteunen van gemeenten en bedrijven
Met de jarenlang opgebouwde kennis en expertise kan het provinciebestuur zowel de
gemeenten als de ondernemingen begeleiden en coachen.
3. Efﬁciëntie: herstructureren en belastingen verlagen
Het takenpakket wordt afgebouwd. De provinciebelastingen moeten dus naar omlaag.
4. Duurzaam investeren: sterke Limburgse projecten
Duurzaam investeren gebeurt bij voorrang in toerisme en recreatie, de economische
ontwikkeling en het verbeteren van de mobiliteit voor onze zwakke weggebruikers.
5. Besturen: glazen huis
Het provinciebestuur moet niet alleen administratief worden vereenvoudigd, maar ook
werken met concreet meetbare en dus te evalueren doelstellingen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Bianca Maas
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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