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De nieuwe federale regering zit een 
jaar in het zadel. Zijn de effecten van 
het herstelbeleid al merkbaar? En wat 
betekent de taxshift, voor de economie 
en voor u?

Minister van Financiën Johan Van 
Overtveldt geeft een stand van zaken en 
beantwoordt uw vragen, telkens van 20 
tot 22 uur op volgende data en locaties:

Maandag 23 november
CC Westrand, Dilbeek

Dinsdag 24 novemberDinsdag 24 november
Concertgebouw, Brugge

Donderdag 26 november
Stadsschouwburg, Antwerpen

Maandag 30 november
CC Hasselt

Dinsdag 1 december
Brabanthal, Leuven

Woensdag 2 december
Schouwburg, Kortrijk

Dinsdag 8 december
Aldhem Hotel, Grobbendonk

Woensdag 9 december
Flanders Expo, Gent

Bent u lid of sympathisant van de N-VA? 
Dan bent u meer dan welkom om een 
van deze avonden bij te wonen. Breng 
gerust een collega, kennis of familielid 
mee. Vooraf inschrijven is niet nodig.mee. Vooraf inschrijven is niet nodig.

EÉN JAAR VERANDERING:

EEN TUSSENSTAND
Mail voor uw gratis fl uovestje

  

De start van de wintertijd zorgt al 
enkele jaren voor een verhoogd aan-
tal verkeersslachtoffers. De oorzaak 
daarvan moet niet bij de wintertijd 
zelf gezocht worden, maar bij de 
langere periode van duisternis waar-
binnen het verkeer zich afwikkelt. 
Daarom deelt de N-VA fluohoesjes  
voor rugzakken uit, die ervoor zor-
gen dat u in de winterse duisternis 
zichtbaar blijft.

Onze partij zet dit jaar dus in op de 
verkeersveiligheid van zwakke weg-
gebruikers die in het duister de baan 
op moeten. De eerste 125 personen 
die ons een mailtje sturen met hun 
naam en adres krijgen een fluo hoesje 
van N-VA Olen. Het wordt persoon-van N-VA Olen. Het wordt persoon-
lijk afgeleverd door één van onze 
bestuursleden. bestuursleden. 
Stuur je mail naar: olen@n-va.be.

VERKEERSVEILIGHEID IS TOPPRIORITEIT
Bij het aanbreken van de wintertijd 
zien we van de ene dag op de andere 
dat een groot deel van de avondspits 
plots in het donker plaatsvindt. Sa-
men met het grotere risico op letsel-
ongevallen tijdens de duisternis zorgt 
dat voor een sprong in de ongevallen-
statistieken. Bij fietsers maar vooral 
bij voetgangers. 

De start van de wintertijd brengt dus De start van de wintertijd brengt dus 
wel degelijk een verhoogd risico met 
zich mee. Zichtbaarheid speelt hierbij 
duidelijk een grote rol. Elke actie 
voor meer zichtbaarheid draagt een 
steentje bij aan meer verkeersveilig-
heid en minder verkeersslachtoffers 
in Vlaanderen.in Vlaanderen.

De N-VA-fl uohoesjes zorgen ervoor dat kinderen heel 
wat beter zichtbaar zijn in het donker.
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www.n-va.be/olenolen@n-va.be

Leo De Schutter is ondervoorzitter van N-VA Olen. 
We zochten hem op voor een kort gesprekje.

Vertel eens iets over jezelf, Leo!
Wel, ik werd geboren in Wommelgem in 1946. Nadat 
ik in 2008 op pensioen ging, verhuisde ik naar Olen. 
Sindsdien ben ik ondervoorzitter en ledenverant-
woordelijke van onze partij hier. Daarnaast ben ik 
ook nog secretaris van PWA Olen.

Wat zijn je hobby’s?
Ik verzorg graag mijn bloemen in de tuin. Ook hou 
ik me bezig met tekenen en schilderen, bij voorkeur 
portretten. Daarbuiten wandel ik graag, liefst met de 
kleinkinderen. Ik probeer ze dan iets bij te brengen 
over de natuur. En zoals ieder rechtgeaarde Vlaming 

hou ik van lekker eten en een goed glas wijn of een 
lekker biertje.

Vanwaar de keuze voor de N-VA?
Van thuis uit ben ik als kind en later als jongvolwas-
sene uitgegroeid tot een Vlaams-nationalist. 
De interesse voor de politiek 
is er dus altijd al geweest. Ik 
geloof ook stellig dat wat de 
N-VA voorstelt en doet tot 
een betere maatschappij zal 
leiden. Een hechte samen-
leving waarin Vlaanderen 
centraal staat.

N-VA Olen was dit jaar weer prominent aanwezig op de Keizersjaarmarkt. We vonden het aangenaam om met 
jullie in contact te komen en te luisteren naar wat jullie belangrijk vinden in de gemeente!

Leo De Schutter: 
“Een betere maatschappij, waarin Vlaanderen 
centraal staat: dat is ons doel”

N-VA op de Keizersjaarmarkt

Het hoeft niet altijd oppositie 
tegen meerderheid te zijn. Soms is 
het ook leuk om samen dingen te 
realiseren. Uiteindelijk is het doel 
hetzelfde: we willen ons inzetten 
voor jullie, voor jullie kinderen en 
voor de toekomst van Olen. Je vindt 
hieronder enkele leuke projecten.

BIJEN ZIJN WELKOM IN ONZE 
GEMEENTE

An Peeters (N-VA Olen) heeft in 
het verleden al vaker gepleit voor 

een bij-vriendelijke gemeente. Deze 
kleine insecten zijn namelijk niet 
alleen nodig maar zelfs onmisbaar 
voor ons milieu en levenswelzijn. 

Daarom is de N-VA verheugd dat 
de gemeente bloemenweiden zal 
gaan zaaien voor deze beestjes. Er 
kunnen ook moestuintjes komen 
op privégronden die burgers aan 
onze gemeente ter beschikking 
stellen. 

EEN KLEURRIJKE BUS VOOR ONZE 
KINDEREN
De bussen die momenteel door  
Olen rijden zijn nogal saai, 
horen we van de kinderen 
die er gebruik van maken. 
Maar hier zal verandering in 
komen. Samen met de vzw 
Leerlingenvervoer hebben we 
ervoor gezorgd dat er mooie 
stickers op de bus komen. 

De legendeverhaaltjes van 
Olen zijn ondertussen al mooi 
in beeld gebracht door onze 
Olense cartoonist.

Samenwerking werpt vruchten af

Leo De Schutter
Ondervoorzitter N-VA Olen

Eén van onze vaste 
waarden onder de 
buschauffeurs gaat met 
pensioen. Daarom zoekt de 
lagere basisschool naar een 
vervanger. 

Denk jij hiervoor dé man 
of vrouw te zijn? Wend 
je dan tot Guy Verrezen, 
directeur van De Knipoog.

Wist je dat …
... je meer dan 20 seconden te lang voor het rode licht staat aan het kruispunt 
van Willekens wanneer je van Geel naar Herentals wilt?

… de geschilderde fietssuggestiestroken aan het shoppingpark / Lammerdries 
al zo goed als verdwenen zijn? Een spijtige zaak voor de verkeersveiligheid!

Wegenwerken veroorzaken overlast voor 
buurtbewoners en doorgaand verkeer. Dat is 
onvermijdelijk. Maar ze zijn ook broodnodig. 
De hamvraag is dus hoe we de overlast tot een 
minimum beperken en de situatie leefbaar houden.

COMMUNICATIE
We leven in een digitale tijd. De meesten onder 
ons beschikken over gsm en computer. En ook 
de brievenbus wordt gelicht. Allemaal ideale 
communicatiekanalen voor de aannemer of de 
gemeente om bewoners tijdig in te lichten bij directe 
overlast. 

Want wat zijn buurtbewoners met de info dat op 
weekdagen tussen 7.30 uur en 16.30 uur er wordt 
gewerkt in deze of de omliggende straten gedurende 
een volledig jaar? Weinig. Je moet concreet weten 
wanneer de aannemer voor je eigen deur begint! 

Dat vergt echter planning door de aannemer in 
samenspraak met de gemeente en plannen kost tijd 
en geld. Dat geld is niet voorzien in het ingestuurde 
bestek voor de openbare aanbesteding. 

BUURTZORG
Wij pleiten dus voor een goede buurtzorg door de 
aannemer in de gunningscriteria van de openbare 
aanbesteding met boeteclausules. Wij pleiten er 
ook voor dat deze buurtzorg naast de kostprijs 
een belangrijk beslissingscriterium wordt bij het 
toekennen van de werken. 

Buurtzorg is ervoor zorgen dat bewoners hun oprit 
terug op- en afkunnen voor en na de werkuren, maar 
het is ook zorgen dat huisvuil wordt afgevoerd en 
containers worden teruggebracht. Buurtzorg is het 
concreet informeren van bewoners van de vordering 
van de werken en van het tijdstip van de directe 
overlast. Dat kan via brief en/of email voor de grote 
krijtlijnen van de werken en de overlast. Dat kan via 
email en sms bij hoogdringendheid. 

Als iedereen weet waar hij of zij aan toe is, 
dan hebben bewoners en aannemers een 
gemeenschappelijk streefdoel: leefbaar wonen en 
efficiënt werken uitvoeren. 

Willem Verstraeten

Wegenwerken: 
goede communicatie = minder hinder
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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