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Veilig thuis in een welvarend Houthalen-Helchteren

Beste inwoner
Op zondag 14 oktober trekt de Vlaamse 
kiezer massaal naar de stembus om 
zijn of haar gemeentebestuur voor de 
komende zes jaar aan te duiden. De 
gele golf heeft Vlaanderen in 2014 al 
een eerste keer overspoeld, toen we als 
grootste partij op Vlaams en federaal 
niveau uw kracht van verandering 
werden. Nu willen wij in oktober 2018 
ook uw lokale kracht van verandering 
worden. 

Er wordt heel wat gedaan in onze 
gemeente, maar er is ook zoveel dat 
beter kan. Een gemeente als de onze, 
de negende gemeente van Limburg, 
verdient het beste. Onze inwoners 
verdienen een transparant en ambitieus 
beleid. Een gemeentebestuur dat zich 
niet achter de geheimhouding van een 
auditresultaat verschuilt. Een gemeen-
tebestuur dat haar gemeenteraad niet 
tot een koffiekamer degradeert. Een 
gemeentebestuur die kordaat optreedt 
tegen criminaliteit, verkeersonveiligheid 
en zwerfvuil. Dit is hetgeen waarvan 
wij als afdeling speerpunten maken. Dit 
is wat wij als afdeling u op 14 oktober 
willen bieden, omdat u nu eenmaal 
een veilig Houthalen-Helchteren in een 
welvarend Vlaanderen verdient.

Carlo Kesters
Afdelingsvoorzitter

Luc Melotte trekt N-VA-lijst 
N-VA-fractievoorzitter en gemeenteraadslid Luc Melotte uit Houtha-
len-Helchteren trekt in oktober de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Hij werd op voorstel van het bestuur van N-VA Houthalen-Helchteren 
voorgedragen. 

Wat al enkele maanden de ronde deed, 
is officieel bekrachtigd op de bestuurs-
vergadering van de N-VA-afdeling van 
Houthalen-Helchteren. Consensusfiguur en 
kopman van de N-VA-oppositiefractie in de 
gemeenteraad Luc Melotte zal de lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 
2018 aanvoeren. “Intussen ben ik al zes jaar 
raadslid in onze gemeente, een bijzondere 
eer. Ik ben geboren en getogen in Houtha-
len-Helchteren en heb mij heel mijn leven 
ingezet voor het welzijn van onze inwoners. 
Eerst ben ik enkele jaren professioneel 
actief geweest bij de gemeentelijke diensten, 
om nadien over te stappen naar de lokale 
politie waar ik altijd de vinger aan de pols 
heb gehouden over wat er zich allemaal in 
Houthalen-Helchteren afspeelt.”

Ook afdelingsvoorzitter Carlo Kesters 
reageert opgetogen: “Met Luc kiest onze 
afdeling voor een teamspeler met de nodige 
ervaring. Zo bracht Luc de bedenkelijke 
wanpraktijken bij Hoeve Jan, die geleid 
hebben tot de grootste forensische audit 
ooit naar onregelmatigheden bij het huidige 
gemeentebestuur, mee aan het licht. Een 
audit waarvan het resultaat bovendien nog 
steeds niet publiek is gemaakt.” Het zal dan 
ook niemand verbazen dat de N-VA-afde-

ling naar de verkiezingen trekt met het één 
heel groot engagement en dat is om iedere 
euro publiek geld met de nodige zorg en 
transparantie te besteden. 

“Iemand die het welzijn van de groep boven 
alles plaatst, zo heb ik Luc leren kennen en 
mij laten overtuigen om mee in het lokale 
verhaal van deze afdeling te stappen. Een 
afdeling die met de gezamenlijke ambitie zit 
om in 2018 mee aan een nieuw en trans-
paranter Houthalen-Helchteren te werken. 
Een Houthalen-Helchteren dat onder 
leiding van zijn gemeentebestuur op een 
constructieve en optimistische manier werk 
maakt van de heersende problematieken”, 
besluit afdelingssecretaris Ismail Ayed. 

N-VA Houthalen-Helchteren voor  
totaalaanpak zwerfvuil
Zwerfvuil en sluikstorten zijn voor onze inwoners een doorn in 
het oog. Een hardere aanpak dringt zich op. De N-VA beklem-
toont het belang van een totaalaanpak om resoluut komaf te 
maken met sluikstorters en zwerfvuil. De oplossing is tweele-
dig. Ze is zowel repressief als sensibiliserend. 

“Statiegeld alleen is niet zaligmakend, de kosten van het systeem 
wegen niet op tegen de baten. Diegenen die verkondigen dat de 
zwerfvuilproblematiek hiermee volledig wordt opgelost, gaan wel 
heel kort door de bocht. Vlaanderen hoort namelijk nu al bij de 
beste recycleerders”, aldus Ismail Ayed, secretaris van onze afde-
ling die het zwerfvuildossier in het Vlaams Parlement op de voet 
volgt. “Het lokaal bestuur zorgt via GAS-boetes en via mobiele 
camera’s voor de bestraffing van de vervuilers. De N-VA wil de 
producent, naar Noors voorbeeld, mee verantwoordelijk stellen 
voor een nog betere recyclage”, besluit hij.

De N-VA heeft een            voor Houthalen-Helchteren.
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N-VA doet voorstellen tegen eenzaamheid 
Eenzaamheid maakt geen onderscheid 
Iedereen kan eenzaam zijn. Zowel werkenden als werklozen, zowel ouders als alleenstaanden, zowel jongeren als 
senioren. Daarom moeten we strijd tegen eenzaamheid aangaan. De N-VA heeft enkele voorstellen. 

Invloed op gezondheid
Een kwart van de Vlamingen voelt zich eenzaam. De kans is dus reëel dat ook inwoners van onze gemeente soms het gevoel hebben 
dat ze alleen zijn. Wanneer die gevoelens voor lange tijd aanhouden, heeft dit een negatieve impact op de psychische en fysieke ge-
zondheid van die persoon. 40- tot 69-jarigen lopen het grootste risico op vereenzaming. Om deze problematiek aan te pakken moet 
iedereen mee op de kar springen. Het beste middel tegen eenzaamheid is immers een warme en gezellige gemeente in een warm en 
gezellig Vlaanderen. Op lokaal niveau kunnen we tal van initiatieven nemen. 

Koffie en vlaai ook buiten de verkiezingscampagnes 
Hierbij denken we aan maandelijkse ‘buurtscholen’ waar jong en oud samen nieuwe dingen kunnen ontdekken en leren. Dit kan 
gaan van digitale skills tot oeroude Vlaamse ambachten. Ook het oprichten van een (online)platform om samen boodschappen of 
uitstappen te doen, behoort tot onze plannen. Verder denken we aan frequente huisbezoeken met koffie en vlaai van buurtbewoners, 
gemeentepersoneel en het gemeentebestuur bij mensen die we in het straatbeeld missen. Iedereen verdient aandacht. En niet alleen in 
verkiezingstijd. Tot slot willen we meer ontmoetingsplaatsen, zoals bijvoorbeeld dorpsrestaurants of volkstuintjes, inrichten.

Huisdierensticker redt dierenlevens
Tal van Vlaamse steden en gemeenten mochten al kennismaken met de huisdierensticker. Een sticker 
waarmee bewoners de aanwezigheid van huisdieren kunnen meedelen aan de hulpdiensten. 

Bij noodgevallen ben je niet altijd thuis of in de mogelijkheid om de brandweer te vertellen over de 
aanwezige dieren in je woning. Als de brandweer aankomt voor bijvoorbeeld brand, CO-vergiftiging 
of wateroverlast, hebben zij aanvankelijk geen weet van mogelijke huisdieren. Daar brengt deze huis-
dierensticker verandering in. Eigenaars van huisdieren kunnen op de sticker aanduiden welke dieren 
ze bezitten en zelfs hoeveel. 

Je kan deze sticker gratis afhalen op het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren. Met pen of stift 
kan je aanduiden hoeveel honden, katten, vogels of andere dieren je bezit. De sticker is weerbestendig 
en heeft een duurzame UV-lak.

N-VA-voorstel: 
Gemeente-app informeert u
N-VA Houthalen-Helchteren wil laten onderzoeken of het mogelijk is om een gemeente-app te laten ont-
wikkelen voor smartphone of tablet. Bedoeling is om er niet alleen gemeentelijke info op te delen, maar 
ook om het mogelijk te maken om bijvoorbeeld een put in de weg of een sluikstorting te melden. 

Maar daar stopt het niet. Met de gemeente-app zou je ook met de plaatselijke handelaars kunnen communiceren. Je zou bij een 
aangesloten handelaar iets kunnen bestellen of een vraag stellen. Je kan je met hen koppelen om op de hoogte te blijven van 
nieuws, promoties en berichten. Je kiest zelf van wie je berichten wil krijgen. Verenigingen zouden op dezelfde manier gebruik 
kunnen maken van deze applicatie. 

Brigitta De Reydt
Brigitta is een trotste moeder en grootmoeder van één zoon en drie kleinkinderen en sinds kort 
gepensioneerd. Brigitta heeft heel haar volwassen leven in Houthalen-Oost doorgebracht, waar ze 30 
jaar actief is geweest bij het toneelgezelschap ‘De Hovelingen’. Maar daar stopt haar sociaal engage-
ment niet. Naast haar activiteiten als vrijwilliger bij de jeugdbasket, is ze tevens de eerste carna-
valsprinses van Houthalen-Oost geweest bij ‘de Oosterlingen’, waar ze eveneens elf jaar voorzitter 
van was. Nu waagt ze de stap bij N-VA Houthalen-Helchteren, waar ze mee het heft in handen wil 
nemen om van armoedebestrijding een kerntaak te maken. 

Hugo Schorpion & Marti Mommersteeg
Marti en Hugo zijn sinds kort lid van het bestuur van N-VA Houtha-
len-Helchteren. Het koppel woont al sinds jaar en dag in Houtha-
len-Oost. Marti is zelfstandige en Hugo werkt bij de Ikea in Hasselt. Ze 
kiezen niet zomaar voor de N-VA: “Wij kiezen voor deze Vlaamse partij 
omdat ze voor een welvarend en veilig Vlaanderen gaan, iets waar we 
ons graag voor inzetten.” Een strenge aanpak van zwerfvuil, een beter 
openbaar vervoer voor Houthalen-Helchteren zijn speerpunten voor de 
twee nieuwe aanwinsten. 

Nieuwe leden in de kijker
Wie zijn Hugo, Marti, Brigitta en Debora?

Debora Giammorcaro
Debora is 35 jaar en mama van twee prachtige kindjes. Ze woont in Lillo en werkt als kapster. 
Hierdoor kan ze zich iedere dag bezighouden met wat ze graag doet: met mensen werken. Een van 
haar belangrijkste eigenschappen is dat ze heel goed kan luisteren. Debora wil zich met hart en ziel 
inzetten voor onze partij, omdat ze gelooft in ons verhaal en team. “We beloven enkel wat we kunnen 
waarmaken. Eerlijkheid dragen we hoog in het vaandel”, zegt Debora.

N-VA Houthalen-Helchteren in beeld
De N-VA is aanwezig op heel wat activiteiten in onze mooie gemeente.  
Spreek ons gerust aan!



Wij zijn thuis in Limburg. Van de fruitbomen tot de oude mijnsites, van de vlaaien tot de jenevers, 
van Bokrijk tot de Maasvlakte. Wij Limburgers maken er altijd iets moois van. Limburg bloeit, 
Limburg groeit. Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend 
Limburg.

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


