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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Parlementsverkiezingen op 26 mei
Jan Van Camp en Erwin Mertens  

zijn uw N-VA-kandidaten
Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement. Fractievoorzitter 
Jan Van Camp en afdelingsvoorzitter Erwin Mertens zijn uw N-VA-kandidaten. Jan Van Camp vindt u terug 
op plaats 19 op de N-VA-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Erwin Mertens is lijstduwer bij de 
opvolgers op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. 

Wie zijn Jan en Erwin?
Jan Van Camp is samen met Isabel en kersvers vader van Kobe. Hij werkt sinds 2010 voor de N-VA en is momenteel adjunct-woordvoerder van 
de N-VA-fractie in de Kamer. Erwin Mertens is gehuwd met Cathy en vader van twee zonen: Chiel en Wout. Hij is sinds 2013 voorzitter 
van onze afdeling. Aanwezigheid in Brussel is voor Puurs-Sint-Amands een grote meerwaarde. Belangrijke investeringen in bijvoor-
beeld mobiliteit en werkgelegenheid worden op een hoger politiek niveau beslist. Daarom is het belangrijk om een stem in Brussel te 
hebben.

Jan Van Camp
Plaats 19 Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Erwin Mertens
16de opvolger  
Vlaams Parlement

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar gaf een op vijf inwoners van Puurs en Sint-Amands  
de N-VA het vertrouwen. 3 324 keer bedankt! 

U stuurde vijf N-VA’ers naar de gemeenteraad en één naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Maak kennis met onze straffe ploeg op 
bladzijde 2 en 3. 

De komende zes jaar zullen we constructief, maar kritisch oppositie voeren. Respect voor de eigenheid van elke deelgemeente zal daarbij  
centraal staan. Elke deelgemeente heeft immers een eigen verhaal, een uniek karakter en de gekende troeven. Die willen we tot uiting  
laten komen, zodat onze gemeente een warme thuis voor iedereen wordt.

Bedankt kiezers
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Cathy Dedecker
Ik woon in Breendonk en ben de moeder van twee afgestudeerde zonen. 
Tussen 2012 en 2018 zetelde ik in de OCMW-raad en sinds begin dit jaar in 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Tijdens de werkuren vind je me in het 
zorgbedrijf Klein-Brabant. Mijn jarenlange loopbaan in de zorgsector en de vele 
huisbezoeken leerden mij de noden en zorgen van onze inwoners kennen. En 
ja, er kan en moet nog heel wat veranderen. Ik maak me sterk voor een verhaal 
van rechten en plechten: zacht voor zij die steun nodig hebben, maar hard voor 
zij die misbruik van het systeem maken.

Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers
Op 14 oktober vorig jaar ging u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alle raadsleden 

legden in januari hun eed af en gingen aan de slag. Ook uw N-VA-vertegenwoordigers schoten uit de  
startblokken. Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers.

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Uw N-VA-vertegenwoordiger in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Jan Van Camp
Als jonge dertiger en kersverse papa wil ik 
ervoor zorgen dat alle inwoners zich thuis 
voelen in hun gemeente en deelgemeente. De 
gemeentefinanciën saneren en de schulden 
aflossen, zijn twee belangrijke zaken. Verder 
wil ik werk maken van meer investeringen in 
dienstverlening dicht bij de mensen, in veilige 
fietspaden, schoolomgevingen en groen in 
plaats van peperdure prestigeprojecten.

Lavinia De Maeyer
Tien jaar geleden ben ik door en voor de liefde 
in het mooie Oppuurs beland. Ondertussen 
woon ik hier graag met mijn man Philip en 
mijn twee flinke zoontjes Lars en Jens. Ik 
ben bediende en speel in mijn vrije tijd graag 
een partijtje tennis. Als gemeenteraadslid en 
bezorgde mama heb ik de laatste jaren gezien 
hoe onze gemeente meer en meer is blijven 
stilstaan en hoe problemen zoals verkeersvei-
ligheid niet worden aangepakt.

Guy Cools
Door mijn beroep heb ik veel van de wereld 
gezien. Maar die ervaring doet me ook be-
seffen dat de Vlaamse identiteit belangrijk is. 
Talenkennis is een groot voordeel. Zeker een 
goede kennis van het Nederlands is essentieel 
voor iedereen die hier wil wonen en werken. 
Badminton, tennis en wandelen houden mij fit 
om de volgende periode met evenveel energie 
aan te pakken.
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Peggy Seeuws 
Ik ben de gedreven mama van een nieuw samen-
gesteld gezin in Ruisbroek en ben verzot op reizen 
en lekker eten. Als voorzitter van de ouderraad en 
medecoördinator van ons buurtinformatienetwerk 
ben ik steeds in de weer voor de gemeenschap. 
Ik zeg nee tegen vervuilende fabrieken, onveilige 
schoolomgevingen en te weinig speelruimte voor 
onze kinderen en ben vastberaden om samen 
met u te ijveren voor een veilige, groene, leefbare 
gemeente waar het goed wonen is voor iedereen.

Sonja Van Nimmen
Ik ben opgegroeid in het kleine, maar gezellige 
dorpje Liezele. Inmiddels woon ik al een tijd in 
Breendonk met mijn man en twee kinderen. Ik 
heb een boekhoudkundige functie in een bedrijf 
in Puurs. In m’n vrije tijd vind je me in de Dansli-
ga en het Rode Kruis in Ruisbroek. Als gemeente-
raadslid in Puurs heb ik mij altijd ingezet voor een 
veilige, leefbare gemeente waar het goed is om 
te leven  Met uw hulp wil ik daar ook de komende 
jaren werk van maken. 

Wat doet het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst?

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt beslissingen over de toekenning, 
terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op vlak van maatschappelijke 
dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het comité kan ook niet-bindend advies 
geven over het sociale beleid van de gemeente.
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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. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


