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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA-leden kiezen 
nieuw afdelingsbestuur

De leden van N-VA Pelt kwamen begin dit jaar samen om een nieuw 
afdelingsbestuur voor de komende drie jaar te kiezen. De afdeling staat 
de volgende jaren onder leiding van enkele sterke vrouwen. Sunila Vangerven 
wordt voorzitster van de afdeling, Tineke Mast ondervoorzitster. De leden 
duidden Nancy Thijs aan als secretaris.

Onze gemeenteraadsleden maken automatisch deel uit van het lokale bestuur. De overige 
bestuursleden zijn Alexander Bols, Frédérique Peeters, Sindy Agten, Waël Azdi, Roel Franssen, 
Boudewijn Leyssen, Nathalie Quintens, Mieke Moors, Theo Jammaers, Brian Vervoort, Luc 
Raekels, Astrid Hermans  en Jeroen Vandenberk

Jong N-VA Pelt ziet levenslicht
Nieuw is dat onze lokale jonge leeuwen zich gaan verenigen in een eigen Jong N-VA-afdeling. 
Alexander Bols is onze jongerenverantwoordelijke. Hij gaat Jong N-VA Pelt uitbouwen. Waël 
Azdi, Astrid Hermans, Brian Vervoort en Frédérique Peeters ondersteunen hem daarin. 

Zin om actief mee te werken aan onze werking? Aarzel dan niet en neem contact op met onze 
ledenverantwoordelijke Roel Franssen via roel.franssen@n-va.be. 

Boven v.l.n.r.: Irada Haghverdiyeva, Kim Strzebonski, Sunila Vangerven, Nancy Thijs, Tineke Mas. 
Onder v.l.n.r.: Frank Seutens, Kevin Englicky, Ben Dreesen, Benny Bax, Michel Latinne. 

Beste inwoner

2019 is ongetwijfeld het jaar 
van onze nieuwe gemeente 
Pelt: een nieuwe gemeente, 
een fusie van de gemeen-
tediensten, een aangepaste 
dienstverlening, een mix van 
een manier van werken, het 
beste van de twee.

Ook binnen N-VA Pelt is dat 
niet anders. Half februari kozen 
onze leden een nieuw afde-
lingsbestuur. Met trots mag ik 
zeggen dat ikzelf de komende 
jaren deze gemotiveerde ploeg 
mag leiden als voorzitster. De 
nieuwe ploeg is een mix van 
jong en oud, nieuwe en bekende 
gezichten en leden uit de 
verschillende Peltse dorpen.

Het bestuur staat klaar om 
onze vier gemeenteraadsleden 
te ondersteunen in hun oppo-
sitierol in de gemeenteraad. 
We zullen de komende zes jaar 
de vinger aan de pols houden 
en ons blijven toespitsen op de 
speerpunten uit ons verkie-
zingsprogramma. Bij deze 
wil ik nogmaals onze kiezers 
bedanken en iedereen die zich 
voor of achter de schermen 
heeft ingezet.

Sunila Vangerven
Afdelingsvoorzitter
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N-VA Pelt wil tuin van Spaas behouden
Toen begin 2014 verschillende teutenhuizen  
geklasseerd werden door Vlaams minister-president 
Bourgeois (N-VA) hoopten velen in Lille dat  
de mooie dorpskern voor eeuwig bewaard bleef. 
Niets is minder waar. Alle beloftes van behoud  
van de eigenheid ten spijt. De gemeenteraads- 
verkiezingen zijn nog maar net voorbij of het nieuwe 
schepencollege staat op het punt het licht op groen 
te zetten voor twee appartementsblokken van 33 
woningen in de tuin van Spaas achter de kerk.

Historisch erfgoed gaat verloren
Sint-Huibrechts-Lille heeft pas haar pastorij, kapelanij en par-
keerplaats achter het kerkhof afgegeven. In de plaats komt een 
nieuw woonzorgcentrum, waar vele Lillenaren van hun oude 
dag kunnen genieten in hun vertrouwde omgeving en dicht bij 
hun familie. Een goede zaak. Maar nu lijkt het erop dat er met 
de komst van het woonzorgcentrum een vastgoedcarrousel op 
gang komt die het teutendorp helemaal vernietigt.

N-VA Pelt wil tuin van Spaas behouden
N-VA Pelt pleit ervoor om, in de geest van de klassering door 
minister-president Bourgeois, de historisch waardevolle dorps-

kern van Lille niet verder aan te tasten. Ook de provincie Lim-
burg roept op om erfgoed in optimale staat te behouden. De tuin 
van Spaas is daar een prachtig voorbeeld van. De tuin kan dienst 
doen als een mooi, historisch park bij het woonzorgcentrum, 
waar de Lillenaar van kan genieten. 

Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers
N-VA Pelt telt de komende jaren vier gemeenteraadsleden. Frank Seutens, Kim Strzebonski en Leon 
Alders zijn oude bekenden die de gang van zaken goed kennen door hun jarenlange ervaring. Zij zul-
len Benny Bax bijstaan, die aan zijn eerste termijn als gemeenteraadslid begint. Alle raadsleden leggen 
hun eigen accenten en zullen de visie van de N-VA uitdragen in Pelt.

Frank Seutens
Kompenstraat 12 
GSM +32 474 32 33 21
tel. +32 11 64 99 53
frank.seutens@n-va.be

Kim Strzebonski
Bienderstraat 25
GSM +32 486 47 28 79
kim.strzebonski@n-va.be

Benny Bax
Lille Dorp 20/4
GSM +32 473 34 13 74
benny.bax@n-va.be

Leon Alders
Holenweg 29
GSM +32 478 33 96 02
tel. +32 11 64 56 09
leon.alders@n-va.be

V.l.n.r.: Benny Bax, Leon Alders, Kim Strzebonski en fractievoorzitter Frank Seutens.
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Kim Strzebonski is uw N-VA-kandidate op 26 mei
Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese 
parlement te kiezen. Vanuit Pelt is Kim Strzebonski uw N-VA-kandidate. Kim is 7de opvolger op de 
N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. 

“Dankzij uw steun mocht ik na de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober beginnen aan mijn derde termijn als 
gemeenteraadslid. Een hele eer. De lokale economie, justitie 
en onderwijs zijn drie thema’s waar ik met bijzondere 
aandacht naar kijk. Maar onderwijs overstijgt uiteraard het 
lokale niveau. Zeker op Vlaams niveau worden belangrijke 
beslissingen genomen. Daarom is mijn kandidatuur op de 
Vlaamse lijst logisch”, zegt Kim. 

Bezorgdheden om WICO-hervorming
“Twee van mijn kinderen zullen volgend jaar naar het 
secundair onderwijs gaan, waar de geplande WICO- 
hervorming voor heel wat onzekerheid zorgt. In februari 
2018 is er een beslissing genomen die ik nog steeds niet 
goed kan kaderen door het gebrek aan duidelijke antwoorden. 
Ook de timing was vreemd: vlak na de voorstelling van de 
huidige WICO-structuur aan de laatstejaars basisonderwijs 
die een schoolkeuze moesten maken, werden de drastische 
hervormingen aangekondigd. Zonder medeweten van de 
leerkrachten, ouders en leerlingen. Er is chaos en onwetendheid 
bij leerkrachten en leerlingen, maar ook onduidelijkheid 
over de infrastructuur”, schetst Kim de problemen. 

N-VA staat voor sterk en kwalitatief onderwijs
Onderwijs is voor de N-VA een zeer belangrijk thema, om-

dat het de basis vormt van onze toekomstige samenleving. De 
basis waar vele andere thema’s mee samen hangen: welzijn, 
ondernemen, economie, wetenschappen, taal, cultuur ... 
De N-VA is de enige partij die zich duidelijk afzet tegen de 
nivellering en niveauverlaging van ons onderwijs. Wij staan 
voor een sterk en kwalitatief onderwijs, waarin de talenten 
van alle jongeren optimaal ontwikkeld worden.  

Justitie moderniseren 
“Als juriste hoop ik dat er op juridisch vlak een aantal 
hervormingen uitgevoerd wordt. Onze samenleving 
verandert voortdurend en justitie zal hier sneller op moeten 
inspelen. Een doordachte, moderne kijk op het juridische 
apparaat zal zeker nodig zijn om Vlaanderen veiliger te 
maken”, zegt Kim.

Meer ondersteuning voor lokale handelaars 
Ook als kleine zelfstandige blijf ik het opnemen voor onze 
ondernemers. De toekomst vraagt naar klimaatvriendelijke 
industrieën, vanuit een realistisch en haalbaar standpunt. 
Het gemeentebestuur moet lokale handelaars beter 
ondersteunen door bijvoorbeeld een digitaal platform op te 
starten waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Ook 
Vlaanderen kan hierin zijn steentje bijdragen.

Kim Strzebonski | 
7de opvolger Vlaams Parlement

De N-VA is de enige partij die 
zich duidelijk afzet tegen de 
nivellering en niveauverlaging 
in het onderwijs.
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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

Steven Vandeput | Lijsttrekker
• 52 jaar - Hasselt
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Karolien Grosemans | 2de plaats
• 49 jaar - Herk-de-Stad
• Kamerlid

                            Europa

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

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

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Zuhal Demir | Lijsttrekker
• 39 jaar - Genk
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid

Wouter Raskin | 2de plaats
• 47 jaar - Bilzen
• Voormalig Kamerlid
• Schepen

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


