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Denken, durven, doen: 
ook in Houthalen-Helchteren

V.U. Tom Leonavicius
Vogelkersstraat 7/1-1
3530 Houthalen-Oost

N-VA Houthalen-Helchteren  bestaat reeds één jaar. Ook in 2011 zullen we ons
best doen om onze basis verder te blijven uitbouwen zodat we klaar staan voor

de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. 

Met plezier kunnen we melden dat schepen Peter Timmermans onze N-VA-afde-
ling is komen versterken. Uiteraard zijn wij zeer blij met zijn komst. We trachten nu
al zo veel mogelijk te wegen op het beleid. Zo heeft de gemeente ons advies over de
slimme camera’s ter harte genomen door er een aan te kopen. U leest er alles over op
bladzijde 3.

Dit jaar kan u ons nog beter  leren kennen: op 16 april organiseren we ons eerste
eetfestijn in zaal Lentedreef. We hopen u daar te mogen begroeten. Iedereen is van
harte welkom!

STERKER VLAANDEREN
Het bestuur van N-VA Houthalen-Helchteren blijft streven naar een sterker Vlaan-
deren en een sterker Houthalen-Helchteren, met inspraak voor en door iedereen. Als
ook u zich wilt inzetten voor de toekomst van onze N-VA-afdeling en van onze 

gemeente, contacteer ons dan via 
tom.leonavicius@n-va.be.  

Samen met u zullen we ervoor zorgen dat de burger
weet wie we zijn en waarvoor we staan. Veel leesple-
zier!

Tom Leonavicius
Uw afdelingsvoorzitter

16 april om 18.30 uur
Zaal Lentedreef 
Houthalen-Oost

(kruispunt Lentedreef en 
Parkstraat)

Kinderen tot 6 jaar (enkel pasta): 
GRATIS

Kinderen tussen 6 en 12 jaar 
(enkel pasta): 5 euro

Volwassenen (pasta en 
vleesgerecht): 19 euro

Er is een GRATIS voorgerecht bij
ieder menu, ook voor de kinderen!

We maken er een feestelijk 
gebeuren van en vragen alle 

gasten daarom aanwezig te zijn
om 18.30 uur zodat iedereen op 

hetzelfde moment aan zijn menu
kan beginnen. We voorzien het
einde van het eten rond 21 uur. 

Daarna zal een DJ het dansfeest 
inzetten met muziek van 

de jaren 70 tot nu.

Wilt u mee genieten van 
deze lekkernijen? 

Stuur dan een e-mail met uw 
gegevens en de gewenste 

menu’s naar 
houthalen-helchteren@n-va.be of

tom.leonavicius@n-va.be

Voorinschrijving verplicht 
voor 10 april 2011.

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE!
WWW.N-VA.BE/HOUTHALEN-HELCHTEREN



Alessandro Amendola is penningmeester in het bestuur van N-VA Houthalen-Helchteren. In 2000 be-
haalde hij zijn diploma van verkoper/vertegenwoordiger in Hasselt en momenteel werkt hij reeds acht

jaar bij Cobelguard, een firma die zich vooral bezighoudt met veiligheid. Wij stelden hem de volgende vra-
gen.

Sinds wanneer ben je lid van onze partij?
Alessandro: “De laatste jaren ontwikkelde ik een sterke inte-
resse in de politiek. Na een aantal partijstandpunten te heb-
ben doorgenomen en op basis van een aantal gesprekken,
onder andere met Tom Leonavicius, de voorzitter van N-VA
Houthalen-Helchteren, heb ik uiteindelijk vastgesteld dat de
N-VA de partij is die het best bij mijn eigen overtuiging aan-
sluit. Daarom besloot ik in 2009 om mij binnen N-VA Hout-
halen-Helchteren te engageren als actief lid en als
penningmeester.”

Wat zijn je ervaringen na één jaar?
Alessandro: “De geboorte van de N-VA-afdeling van Hout-
halen-Helchteren was zeker een heuglijke gebeurtenis. Ver-
der waren de verkiezingscampagnes in 2009 voor het Vlaams
en Europees Parlement en in 2010 voor de Kamer en de Se-
naat hoogtepunten. Hier zijn we telkens als een hechte groep
naar voren getreden, met bekende gezichten zoals Jan Peu-
mans en Frieda Brepoels, maar ook met vele anderen. Het re-
sultaat overtrof telkens de stoutste verwachtingen. Toen

uiteindelijk de grote overwinning uit de bus kwam, kon onze vreugde niet meer op en hebben we met de hele
groep meegenoten van de overwinningssfeer.”

Wat wil je bereiken samen met N-VA Houthalen-Helchteren?
Alessandro: “Mijn voornaamste doel is de bevolking op een eerlijke manier op de hoogte houden van het rei-
len en het zeilen van onze gemeentepolitiek. Verder wil ik mijn steentje bijdragen om van Houthalen-Helchte-
ren een leefbare en aangename gemeente te maken om in te wonen.”

Bestuurslid in de kijker

Alessandro Amendola: “Van Houthalen-

Helchteren een aangename gemeente maken”

• Alessandro Amendola 

• Geboren in Genk op 

8 oktober 1979

• Gehuwd met Nadia Di

Giambattista

• Fiere papa van 

dochter Gioia (4)

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mo-
gelijke cijfers over alle Vlaamse gemeenten be-
schikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die
manier krijgt u van elke gemeente een profielschets,
ook van Houthalen-Helchteren. Het is een op maat
gemaakt document vol waardevolle statistische in-
formatie over de gemeente en het OCMW.

De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld voor
lokale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten re-
levante gegevens over uitgaven van de gemeente, over
het personeel, de demografische cijfers, het inkomen,
onderwijs, welzijn, milieu, economie, werkgelegen-
heid, huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, jour-
nalisten, studenten, kortom voor alle geïnteresseerde
burgers bevatten ze een schat aan informatie. Meer

weten over de eigen ge-
meente draagt bovendien bij
tot een sterkere betrokken-
heid bij het beleid en laat u
toe om het beleid beter te
beoordelen.

De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de
website www.lokalestatistieken.be. Via “pro-
jecten” vindt u de “profielschetsen” terug en
kunt u makkelijk de profielschets van Hout-
halen-Helchteren downloaden. De gegevens
worden elke drie maanden geactualiseerd.

• Houthalen-Helchteren  =

• 992 alleenstaande mannen,

waarvan 50 met kinderen

• 6 002 ha onbebouwde 
oppervlakte

• 147,3 kg restafval per 

persoon per jaar
• 14 775 personenwagens

• 65 leefloontrekkers/
1000 inwoners

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Houthalen-Helchteren 
wilde weten maar nooit durfde vragen



N-VA Houthalen-Helchteren kiest voor slimme camera’s 

“Belangrijke investering in veiligheid”

De lokale N-VA-afdeling van Houthalen-Helchteren
wil slimme camera’s inzetten bij de controle van voer-
tuigen. Slimme camera’s zijn mobiele toestellen waar-
mee niet alleen snelheidsovertreders maar onder
andere ook verdachte voertuigen kunnen gesigna-
leerd worden. 

“Uit onderzoek blijkt dat de snelle toegang tot de auto-
snelweg en de Grote Baan onze gemeente extra gevoe-
lig maakt voor rondtrekkende dievenbendes”, leggen
Geert Gerits en Tom Leonavicius van N-VA Houthalen-
Helchteren uit. “Door de montage van een mobiele ca-
mera kunnen de politiediensten veel eenvoudiger
geseinde, niet-verzekerde, niet-geregistreerde of afge-
keurde wagens onderscheppen.” 

VERDACHT
“Dergelijke camera’s flitsen dus niet alleen op snelheid
maar onderzoeken ook snel en automatisch alle num-
merplaten van voorbijrijdende auto’s. Daardoor zijn de
mogelijkheden van het toestel dus erg groot. Verdachte

wagens kunnen zo
makkelijker van de
weg geplukt wor-
den. Dat kan alleen
maar de veiligheid
van de inwoners
verhogen.”

HULPMIDDEL
De privacy komt volgens Geert en Tom niet in gevaar.
“De gegevens die deze camera’s registreren worden niet
opgeslagen. Ze zijn enkel bedoeld als informatiekanaal
dat onze agenten kan helpen bij hun veelheid aan
taken.” 

N-VA Houthalen-Helchteren ziet de aankoop van één
of meerdere van deze slimme camera’s als een belang-
rijke investering in de veiligheid van de inwoners. “Het
gemeentebestuur heeft ondertussen beslist minstens
één slimme camera aan te kopen", aldus nog beide 
bestuursleden.

n U wilt zich engageren om de toekomst van onze prachtige gemeente mee
vorm te geven.

n U voelt zich Vlaming en wilt een concrete uiting geven aan de terechte
wensen die de Vlamingen vandaag in België ten opzichte van 
anderstaligen stellen.

n U bent een vrije en onafhankelijke Vlaming en anderen mogen dat weten.
n U wilt zich engageren in een jong en dynamisch team waar u alle kansen

krijgt om uw mening te zeggen en waar er echt naar u geluisterd wordt.
n U heeft misschien minder goede ervaringen met andere partijen in onze

gemeente waar u minder gerespecteerd werd.
n U wilt wat tijd vrijmaken en u wilt zich engageren voor uw  buren en alle

inwoners van onze gemeente.
n U wilt zeker zijn dat uw talenten gewaardeerd worden en u wilt 

bijvoorbeeld mee helpen ons verkiezingsprogramma te schrijven.
n U vindt dat sommige zaken in onze gemeente beter kunnen.
n Misschien heeft u gewoon sympathie voor ons of voor Bart De Wever en

wilt u dat tonen.
n U kunt tijd maken om af en toe wat folders te bussen of u heeft zelf 

suggesties voor onze partijwerking.
n U kiest voor open en eerlijke politiek en daarom voelt u zich bij ons 

onmiddellijk thuis.

HOOG TIJD OM UW LIDKAART AAN TE SCHAFFEN! 
NEEM DAARVOOR CONTACT OP MET  TOM.LEONAVICIUS@N-VA.BE

X aantal redenen om vandaag aan te sluiten 

bij N-VA Houthalen-Helchteren

Dank zij de slimme camera
kan de politie geseinde 
of niet-verzekerde wagens 
onderscheppen.



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


