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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Tijd voor het echte werk

In januari werd de gemeenteraad 
geïnstalleerd en begon het echte werk. 
Gerda Claeys vertegenwoordigt u in 
de gemeenteraad. Katherine Landuyt 
zetelt in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. Met de plechtige  
eedaflegging bevestigden wij onze  
inzet om mee te werken aan het 
behoud van een landelijk en Vlaams 
Pepingen, waar verkeersveiligheid, een 
vlotte mobiliteit en een rechtvaardig 
sociaal beleid onze prioriteiten zijn.

U beter betrekken bij het beleid was 
een speerpunt in ons programma. 
Tijdens de gemeenteraad van maart 
zetten we daartoe een eerste stap. 
Al vele jaren is er een vragenmoment 
voor inwoners op het einde van de 
gemeenteraad. Maar omdat men niet 
weet wanneer de zitting afgelopen 
zal zijn, is dat moment niet ideaal. 
De N-VA stelde daarom voor om het 
vragenmoment vóór de start van de 
gemeenteraad te houden. Ons voorstel 
werd door meerderheid en oppositie 
aanvaard. Voortaan kan u uw vragen 
dus al om 19.30 uur stellen aan de 
gemeenteraad.

Hebt u voorstellen om het samenleven 
in Pepingen te verbeteren of wilt u uw 
zorgen en bekommernissen met ons 
delen? Aarzel dan niet en spreek  
ons aan of stuur een bericht via 
www.n-va.be/pepingen

N-VA Pepingen kiest nieuw bestuur
In februari kozen de N-VA-leden van Pepingen een nieuw afdelingsbestuur. Gerda 
Claeys werd opnieuw verkozen als voorzitter. Jos Vanwaeyenbergh is onze nieuwe 
ondervoorzitter. Paul Cools blijft penningmeester en Hilde Hamelrijck verzorgt het 
secretariaat. Jurgen Heymans, Katherine Landuyt, Maarten Asselman en Theo  
Vandevelde vervolledigen ons bestuur. “Ik ben heel blij dat ik u deze nieuw ploeg 
kan voorstellen”, zegt voorzitter Gerda Claeys. “Het is een dynamische bestuurs-
ploeg die hard zal werken voor Pepingen.”

Paul Cools, Theo Vandevelde, Jurgen Heymans, Hilde Hamelrijck, Katherine Landuyt,  
Gerda Claeys, Jos Vanwaeyenbergh en Maarten Asselman.

Maak op pagina 2 en 3 kennis  
met de N-VA-kandidaten uit  
het Pajottenland

Een onbezorgde oude dag
Vrijdag 24 mei om 20 uur
Baljuwhuis, Brusselstraat, 1570 Galmaarden
Zal u later voldoende pensioen hebben om te kunnen genie-
ten van een onbezorgde oude dag? Wij vinden het tijd om 
enkele misverstanden uit de wereld te helpen. N-VA Gooik, 
Galmaarden, Herne, Pepingen en Bever slaan voor deze 
thema-avond de handen in elkaar. 

Kamerlid Jan Spooren (4de plaats Kamerlijst), pensioen-
specialist van de N-VA, en Vlaams Parlementslid Peter Persyn 
(1ste opvolger Kamerlijst), gespecialiseerd in ouderenzorg, 
komen op 24 mei naar Galmaarden. Zij komen u haarfijn 
uitleggen hoe de N-VA onze pensioenen betaalbaar wil hou-
den. Na de uiteenzetting zal u zich een helder beeld kunnen 
vormen van de uitdagingen die zich stellen, de oplossingen 
die we voorstellen en de maatregelen die we al namen. De 
toegang is gratis en iedereen is welkom, ook niet-leden!Katherine Landuyt en Gerda Claeys
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw kandidaten op 26 mei

Op 26 mei kiest u een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Wij zetten onze kandidaten uit het Pajottenland graag in de kijker.

Vlaams Parlement Kamer

Europees Parlement

Jonas De Boeck
15de plaats Vlaams Parlement

Jonas De Boeck (40 jaar) uit Herne is advocaat en heeft 
stevige wortels in het Pajottenland. Hij was medeoprichter en 
eerste voorzitter van N-VA Galmaarden. In 2012 werd hij in 
Galmaarden verkozen als gemeenteraadslid en ook aangesteld 
als politieraadslid. In 2017 verhuisde Jonas met zijn gezin naar 
Herne. Momenteel is hij daar afdelingsvoorzitter van de N-VA. 

“Met mijn kandidatuur voor het 
Vlaams Parlement wil ik mij 
inzetten voor het vrijwaren en 
versterken van het Vlaamse en 
groene karakter van de Vlaamse 
Rand rond Brussel. Ook  
wil ik het Pajottenland  
een politieke rol van 
betekenis geven”, stelt 
Jonas.

Ellen Mathieu
10de opvolger Vlaams Parlement

Ellen Mathieu (36 jaar) uit Gooik is mama van vier en partner 
van Frederik Tielemans. Nadat Ellen meerdere jaren actief was 
achter de schermen, treedt ze nu uit de schaduw. In januari 
legde ze de eed af als gemeenteraadslid en nu is ze kandidaat 
bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Ellen is lid van 
het nationale partijbestuur van de N-VA en volgt de nationale 
politiek dan ook op de voet. Onderwijs en sociaal beleid liggen 
Ellen nauw aan het hart. 

“Er is de afgelopen jaren veel werk 
verricht, zowel in de federale als in de 
Vlaamse regering, maar er ligt nog 
veel werk op tafel. Ik wil alle moge-
lijke steun geven aan onze Vlaamse 
lijst om dit werk te kunnen verder-
zetten. We moeten de ingeslagen 
weg verder volgen en zorgen dat 
Vlaanderen leefbaar blijft voor 
iedereen”, aldus Ellen. Bruno Stoffels

3de opvolger Kamer

Bruno Stoffels (53 jaar) is sinds 2006 gemeenteraadslid in 
faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode. Hij is lid van het  
arrondissementele N-VA-bestuur van Halle-Vilvoorde en van 
de nationale partijraad. Als regent lichamelijke opvoeding 
geeft Bruno les in het technisch atheneum van Halle.

“Als gemeenteraadslid in een faciliteiten-
gemeente ben ik me ervan bewust dat 
we onze Vlaamse identiteit moeten 
koesteren en herstellen in de Vlaamse 
Rand. Een vereenvoudigd confederaal 
model in plaats van de huidige inge-
wikkelde staatsstructuur zal ons allen 
vooruithelpen”, zegt Bruno.

Luc De Coninck
Lijstduwer Kamer

Luc Deconinck (64 jaar) ervaart als burgemeester van 
Sint-Pieters-Leeuw dagelijks dat Vlaamse instellingen 
moderner en efficiënter werken dan federale. “Daarom  
ga ik voor een volwaardig Vlaams zelf- 
bestuur. Zo kunnen we ons eigen beleid 
voeren en vooral ook met onze eigen 
centen. Confederalisme is gewoon 
een noodzaak voor Vlaanderen én 
voor onze regio. Als jurist en fiscalist 
sta ik voor een sterk veiligheidsbeleid 
en een eigen rechtbank in  
Halle-Vilvoorde, los van  
Brussel.” 

Met een stem voor Luc 
Deconinck kiest u voor 
een Vlaams, groen en 
veilig Pajottenland.

Mark Demesmaeker
4de plaats Europees Parlement

Hallenaar Mark Demesmaeker (60 jaar) staat op de vierde plaats voor het Europees 
Parlement. Hij wil verder werken om Vlaanderen in Europa een sterke stem te geven. 
Zijn klemtonen blijven het recht op zelfbeschikking, een sterk beleid voor natuur en 
biodiversiteit, duurzaamheid en een slimme omschakeling naar een kringloopeconomie. 
Recent nog werd hij genomineerd voor de ‘MEP Awards’ als beste parlementslid op het 
gebied van milieubeleid.

Kristien Van Vaerenbergh
2de plaats Kamer

Kristien Van Vaerenbergh (40 jaar) uit Lennik staat op de tweede plaats op de federale lijst, net achter 
lijsttrekker Theo Francken. Een beloning voor haar harde werk van de afgelopen jaren. Kristien is 
advocate en kent de werking van de Belgische justitie als haar broekzak. Ze werd in 2009 politiek 
actief en werd in 2010 verkozen in de Kamer. Als Kamerlid engageerde ze zich de afgelopen jaren 
voor een betere rechtspraak en een einde aan de straffeloosheid. Ze zetelde ook in de parlementaire 
onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen van 22 maart. Daarin formuleerde ze mee 
aanbevelingen die het veiligheidsbeleid in België moeten verbeteren. 

In het Pajottenland is Kristien een grote steun voor de vele vrijwilligers. Vanuit de Vlaamse Rand blijft 
ze ijveren voor de volledige splitsing van BHV met eigen rechtbanken voor Halle-Vilvoorde.
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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. 

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

n-va.be/verkiezingen

Nadia 
SMINATE
Londerzeel

Vlaams 
volksvertegenwoordiger

2de plaats
Vlaams Parlement

Kristien  
VAN VAERENBERGH
Lennik 

Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Ben
WEYTS
Beersel

Vlaams minister

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Theo 
FRANCKEN
Lubbeek

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


