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www.n-va.be/sint-amands

Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo 
gaan voor de kracht van verandering

De lokale politici worden zenuwachtig. Het huidige monopolie in Sint-Amands zou 
wel eens doorbroken kunnen worden, want eindelijk is er de N-VA: een partij die 
nationaal gestructureerd is en die de vinger op de wonde durft leggen. Enkel de N-VA 
durft volop de kaart van verandering te trekken.

De huidige lokale oppositiepartij likt haar wonden na jarenlang werkloos toekijken. Ze hoopt 
op een uitgestoken vinger van de absolute meerderheidspartij om op die manier uit de op-
positie te geraken. De wakkere Sint-Amandsenaar weet beter! Net zoals op nationaal vlak 
wil de N-VA in Sint-Amands concrete verandering betekenen voor u. 

• De N-VA-voorstellen geven horeca echt nieuwe kansen. Die horeca heeft zuurstof nodig 
en zo kunnen we het toerisme opnieuw een kans geven in onze gemeente. Sint-Amands 
moet een lekkere gemeente worden. N-VA-Kamerlid Jan Van Esbroeck nam hiertoe recent 
een reeks concreet samenhangende initiatieven.

• N-VA-Kamerlid Sophie De Wit, die mee de N-VA in Sint-Amands op gang trok, wil heel 
concreet de lacunes in de wetgeving aanpassen om de veiligheid van ons allen ten goede 
te komen.

• Ook qua fi nanciën hebben we in Sint-Amands de inspirerende kracht van verandering 
nodig. Onze Vlaamse minister van Financiën, Philippe Muyters, paste dit reeds effectief 
toe, met positieve gevolgen.

Elke wakkere inwoner van Sint-Amands wil verandering en wenst een open en warme 
gemeente met toeristische uitstraling. Onze ploeg staat klaar om in Sint-Amands, Lippelo en 
Oppuurs die verandering gestalte te geven!

V.U. Patrick De Luca
Provincialeweg 94
2890 Sint-Amands (Lippelo)
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Sint-Amands

Het bestuur van 
N-VA Sint-Amands

                                                                                                              735/N

Patrick De Luca 
Lijsttrekker

“Geef je ideeën 
een stem!”

Waar staat de N-VA 
in Sint-Amands voor?

Van bij het ontstaan van de de N-VA was Patrick 
De Luca van de partij. Zijn trots over zijn 
Italiaanse roots kan hij als overtuigde Vlaming 
ten dienste stellen binnen het democratische 
Vlaams-nationalisme van de N-VA.

In Sint-Amands is er zeker nood aan veran-
dering. Daarom wil Patrick samen met zijn 
enthousiaste ploeg een wekker zijn die ervoor 
zorgt dat we met zijn allen wakker worden. 
Democratie en inspraak, daar moeten we voor 
gaan en dat kan binnen de Nieuw-Vlaamse 
geest van de N-VA. 

De kracht van verandering zal na 14 oktober 
dan echt kunnen leven.
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N-VA Sint-Amands 
lanceert ‘BEVECO’

Weg met de impasse in Sint-Amands
De N-VA is zich bewust van de impasse waarin we in Sint-Amands verzeild zijn geraakt. 
Dat kan ook niet anders als er gedurende vele jaren slechts één partij aan de macht is 
die geen rekening moet houden met andere meningen. De oppositie heeft weinig of niets 
betekend de laatste legislatuur. Dat resulteerde in een torenhoge schuld, waardoor we in 
Sint-Amands te veel belastingen moeten betalen.

Een positief alternatief
De N-VA wil samen met u een correcte analyse van de huidige situatie maken. Dit heeft 
geenszins met negativisme te maken. Integendeel, we willen vooral bekijken wat anders 
en beter kan in de toekomst voor ons allen. Dat is de inzet van ‘De kracht van verande-
ring’. En daarom hebben we de krachtlijnen van ons beleid samengevat in ‘BEVECO’.

BEveco: beter budgetbeheer
De eerste krachtlijn is een BEter budgetbeheer, dat moet leiden tot verminderde 
BElastingsdruk. Dat kunnen we bereiken door onze aandacht te richten op drie punten:
1. bezuiniging in eigen rangen en projecten,
2. stimuleren van toerisme,
3. overleg en samenwerking in Klein-Brabant.

Beveco: verkeersveiligheid
Door aanwezig te zijn op alle niveaus wil de N-VA niet aan struisvogelpolitiek doen.  Wij 
willen inzake verkeersveiligheid verantwoordelijk zijn en de echte problemen aanpakken.

Beveco: communicatie
Niemand van ons kan zich betrokken voelen bij het beleid wanneer er geen transparante 
communicatie is. De N-VA pleit dan ook onomwonden voor ruimte voor inspraak voor en 
na het nemen van beslissingen.
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Ons beter
leren kennen?

Al onze cv’s
staan op 
www.n-va.be/sint-amands.
Surf maar even.

Een sterke ploeg voor Sint-Amands
GINETTE 
VAN DER PLAS
2de plaats

“Open en eerlijk, zonder franjes”

GINO
STEENSSENS
3de plaats

“Voelen wat leeft en er iets 
aan doen”

DRIES
VERMOESEN
4de plaats

“Elke euro drie maal omdraaien”

LEON  
DE BOECK
Lijstduwer

“De stuwende kracht voor 
verandering”

LAVINIA
DE MAEYER
5de plaats

“De garantie op een veilige 
toekomst”

1 DE LUCA Patrick

2 VAN DER PLAS Ginette

3 STEENSSENS Gino

4 VERMOESEN Dries

5 DE MAEYER Lavinia

6 JANSSENS Maxim

7 HERTOG Christianne

8 JANSSENS Julien

9 VAN DAM Nadia

10 DE DECKER Aimé

11 DE WOLF Veerle

12 VERREPT Koenraad

13 VAN GUCHT Marie-Louise

14 FONTEYN Marc

15 JANSSENS Kathy

16 DE WILDE Alain

17 VAN DEN BOSSCHE Andrea

18 DE JONGHE Frieda

19 DE BOECK Leon

 

 N-VA
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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. DENKEN.DURVEN.DOEN.

“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.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Provincieraad
District MECHELEN

1 DE NIJN Bart - Mechelen

2 GENIETS Benedicte - Puurs

3 VERHAEVEN Eddy - Willebroek

4 GÜLHAN Saadet - Bornem

5 STEENSSENS Gino - Sint-Amands (Oppuurs)

6 VAN NECK Danielle - Mechelen

Kiezen voor verandering.
Ook in de Antwerpse 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 Antwerpen gaan we voluit voor: 

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken. 

3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen. 

4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot. 

5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur 
de bestuurskracht van de gemeenten verhogen. 

Bart De Nijn
Lijsttrekker 
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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.
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