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De N-VA gaat in 2018 voor een veilige thuis in een welvarend Olen

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Dag Pas trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober trekt u, samen met alle inwoners van Olen, naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad  
te kiezen. Dag Pas zal in oktober de N-VA-lijst trekken. Dag en de volledige N-VA-ploeg willen u een veilige 
thuis in een welvarend Olen bieden. Op de tweede plaats staat Annelies Horemans. Willy Maes vervolledigt 
de top drie.  

Bij de vorige stembusslag, in 2012, waren we de onbetwiste winnaars. We waren de enige partij in Olen die 
er op vooruit ging en werden we met 6 zetels de tweede partij in onze gemeente. Jammer genoeg belandde we 
op de oppositiebanken. De ambitie op 14 oktober 2018 is dan ook duidelijk; groeien en mee besturen! Onze 
mandatarissen hebben de afgelopen 6 jaren vanuit de oppositie vaak gezien dat het veel beter kán en móet.

Met Dag Pas schuiven we duidelijk een kandidaat burgemeester naar voren. BLABLABLA. Op de tweede 
plaats BLABLABLA. En onze nummer 3 BLABLABLA. De rest van onze lijst lopen er op dit moment ge-
sprekken met ‘mensen van allerlei pluimage’, we willen een goede vertegenwoordiging van elke laag van de 
bevolking in onze gemeente.

Ook werken we met het bestuur volop aan de uitwerking van ons programma. Veiligheid, verantwoordelijk-
heid en identiteit zullen daarin centraal staan.

Bij de vorige stembusslag in 2012 was N-VA Olen de onbetwiste winnaar. We waren de enige partij in Olen die er op vooruit ging. 
Met zes zetels werden we de tweede partij in onze gemeente. Jammer genoeg belandden we op de oppositiebanken. De ambitie op 14 
oktober 2018 is dan ook duidelijk: groeien en mee besturen! Onze mandatarissen hebben de afgelopen zes jaar vanuit de oppositie 
vaak gezien dat het veel beter kán en móet.

Met Dag Pas schuiven we duidelijk een kandidaat-burgemeester naar voren. Op de tweede plaats staat Annelies Horemans. Willy 
Maes vervolledigt de top drie. Over de rest van onze lijst lopen er op dit moment nog gesprekken. We gaan alleszins voor een brede 
vertegenwoordiging.

Ook werken we met het bestuur volop aan de uitwerking van ons programma. Veiligheid, verantwoordelijkheid en identiteit zullen 
daarin centraal staan.

Dag Pas
Lijsttrekker

Annelies Horemans
Tweede plaats

Willy Maes
Derde plaats
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Drie vragen aan…  
Karine Pelkmans
1  Wie is Karine Pelkmans?

Ik ben Karine, 46 jaar en gehuwd met Kris Vets. 
Samen hebben we drie kinderen: Rune (15), 
Merle (14) en Thorben (10). Sinds 2000 wonen 
we in Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Ik speel tennis 
bij de tennisclub in Olen. Ik ben een natuur- en 
cultuurliefhebber, hou van bloemschikken, rei-
zen en ben graag bezig met fotografie. 

2  Waarom koos je voor de N-VA?
Ik ben lid van de N-VA geworden omdat mijn 
mening over diverse zaken het meest aansloot bij 
de standpunten van de partij. In 2010 trad ik toe 
tot het bestuur van N-VA Olen. Sinds 2012 ben 
ik penningmeester van onze afdeling en zit ik 
mee in de raad van bestuur van het Keizer Karel 
Comité.

3  Wat is je ambitie?
Ik wil, samen met de N-VA, de stem van de  
Olenaar meer laten weerklinken in de politiek. 
Die heeft daar immers recht op.

Onderbreking in De Bleek 
geen goed alternatief

Tractorsluis schiet doel voorbij

De tractorsluis in de Roerdomstraat schiet zijn doel voorbij. 
De signalisatie is onduidelijk en bovendien zorgt de sluis voor 
meer verkeer in de nabijgelegen straten. De meerderheid plant 
nu, na een dubieuse buurtbevraging, een onderbreking in De 
Bleek, achter het kruispunt met Kamergoor. N-VA Olen vindt 
dat geen goed idee en vraagt dat de afsluiting er niet komt.

Tractorsluis creëert andere problemen
In 2017 heeft de N-VA op de gemeenteraad gevraagd om de tractorsluis in de 
Roerdompstraat terug weg te halen. Wij vinden dat de sluis er niet thuishoort 
en alleen maar meer verkeer door andere straten stuurt. Ook de signalisatie 
is niet duidelijk waardoor velen zich vastrijden. De meerderheid ging niet op 
onze vraag in.

Onderbreking in De Bleek geen goed alternatief
Na een buurtbevraging zijn er plannen om een onderbreking te maken in De 
Bleek, achter het kruispunt met Kamergoor. N-VA Olen vindt dat er te weinig 
rekening gehouden wordt met de bewoners. Bovendien verliep de bevraging 
niet erg democratisch. 

Het afsluiten van deze verbinding met Herentals verdubbelt de aanrijtijd 
voor hulpdiensten en zorgt voor meer verkeer door de dorpskern van St-Jozef 
Olen. De N-VA heeft op de gemeenteraad dan ook gevraagd om de onderbre-
king in De Bleek niet aan te leggen. Bovendien kaartten we de manier waarop 
de buurtbevraging gehouden werd aan. N-VA Olen schuift daarnaast een 
alternatief naar voren: een wegversmalling om het verkeer af te remmen en 
een verbod voor doorgaand zwaar vrachtverkeer. 

 N-VA Olen was aanwezig op het benefietontbijt 
ten voordele van dierenwelzijn. Ook Vlaams minister 
van Dierenwelzijn Ben Weyts tekende present.

 Onze afdeling was aanwezig in de 
spiegeltent op de jaarmarkt in 
Olen-centrum. Het was er erg gezellig! 

Bestuurslid 
in de 
kijker!

  N-VA Olen schuift een alternatief naar voren: een wegversmalling om het 
verkeer af te remmen en een verbod voor doorgaand zwaar vrachtverkeer. 

  Carlo Liekens 
Gemeenteraadslid
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De N-VA vertegenwoordigt uw stem op de gemeenteraad 

N-VA Olen werkt voor u

Jef Peeters
Gemeenteraadslid

  … merkt op dat er rond de afge-
brande woning in Meren, waar 
asbestgevaar optrad, nog steeds niets 
ondernomen is. Het terrein errond is 
niet afgesloten. Jef vraagt zich af of 
dit wel een veilige situatie is, vooral 
voor kinderen. 

An Peeters
Gemeenteraadslid

  … haalt aan dat vrijwilligers met de steun van een mantelzorgpremie erg veel nuttig werk 

kunnen verrichten. 

  … vraagt om de grasbermen in de Geelseweg te maaien zodat fietsers zich opnieuw  

comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.

  … beseft dat wegenwerken zonder hinder niet kunnen, maar dat juist daarom een goede  

signalisatie erg belangrijk is.

Dag Pas
Gemeenteraadslid

  … stelde de problemen met de aangekochte tweedehandsbus aan de kaak. Later in het jaar zijn 

er twee nieuwe bussen besteld.

  … kaart de problematiek aan van de afkoppelingskosten van de riolering in de Geelseweg.  

De bewoners hebben de papieren ontvangen, maar de bedragen liggen hoger dan eerst aange-

kondigd. Bovendien moesten mensen binnen de twee weken een beslissing nemen en binnen 

de drie weken betalen, terwijl de uitvoering van de werken veel later zal gebeuren.

Willy Maes
Fractievoorzitter
  … vraagt waarom de installatie van de nieuwe keukens in een aantal woningen van De Heibloem 

zo lang in beslag neemt.
  ... vraagt of de kerkfabrieken van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef kunnen fusioneren.  

We zouden daardoor een positief resultaat krijgen, wat een financiële meerwaarde voor de  

gemeente zou betekenen. De kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw heeft altijd een overschot op  

de rekening, terwijl die van Sint-Jozef kampt met een structureel tekort.

  … meldt dat er klachten zijn over wildplassen in het steegje bij het Boekelheem in de Stationsstraat.

  … vraagt of er een stijging is van het aantal inbraken. 

  … signaleert dat er aan de wegversmalling ter hoogte van het speelpleintje in de Hondstraat  

geen verkeersbord geplaatst werd. 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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