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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

NINOVE

Jeroen Van Assche
Communicatieverantwoordelijke 

Een nieuwe wind waait  
door N-VA Ninove

Spreekavonden met Sarah Smeyers 
en Mark Demesmaeker
N-VA Ninove, Haaltert en Denderleeuw snijden 
de actualiteit aan met twee spreekavonden in 
buurthuis Berdam (Edingsesteenweg 2). Op 
maandag 8 april komt Sarah Smeyers langs en 
op donderdag 9 mei neemt Mark Demesmaeker 
het woord.

Sarah Smeyers nam zelf het initiatief om het 
erfrecht te hervormen. Wilt u weten hoe u uw 
erfenis het best kunt regelen? Kom dan zeker 
luisteren! 

Mark Demesmaeker werd onlangs verkozen 
tot meest verdienstelijke Europarlementslid op  
het vlak van milieu. Hij komt spreken over 

ecorealisme. Ecologie en economie moeten 
volgens hem hand in hand gaan op de weg naar 
een groener, gezonder en duurzamer Vlaanderen. 
Na zijn toespraak volgt een klimaatdebat met 
vragen uit het publiek.  

Niklas Arents en Laura Peeters, onze twee 
Ninoofse kandidaten voor 26 mei, nemen 
ook deel aan het debat. Meer info over deze 
spreekavonden volgt via de afdelingswebsites 
en Facebook.

Vlaamse vrienden,

De gemeenteraadsverkiezingen 
liggen al even achter ons. N-VA 
Ninove had een mooi verkiezings-
programma en hoopte dan ook 
op een mooi resultaat. Maar na 
14 oktober kwamen we al snel in 
een patstelling terecht. 

Er volgde een heftige periode 
waarin coalitievorming onmogelijk 
bleek. Wij kozen voor zes jaar 
oppositie uit respect voor het 
oordeel van de kiezer. Het vervolg 
kent iedereen.

Toch voelen wij ons allesbehalve 
verzwakt. Als herkozen voorzitter 
stel ik met fierheid onze nieuwe  
bestuursploeg aan u voor. 
Bekwame en gedreven mensen 
hebben zich spontaan gemeld om 
onze rangen te versterken. Ook 
maakt u in dit blad kennis met 
onze twee Ninoofse kandidaten 
voor 26 mei.

Met moed en volharding werken 
wij de komende jaren verder aan 
onze doelstelling om van Ninove 
een leefbare stad te maken voor 
iedere inwoner van goede wil. U 
kunt ervan op aan dat wij onze 
Vlaamse accenten zullen blijven 
benadrukken.

Johan Soetaert
Afdelingsvoorzitter

Café Den Belleman barstte begin februari net niet uit zijn voegen. De opkomst 
voor onze bestuursverkiezing was ongezien. Ook het aantal Ninovieters dat 
zich kandidaat stelde, ging er fors op vooruit. Maar liefst dertig leden maken 
nu deel uit van ons bestuur. Ook de taakverdeling is intussen rond.

Johan Soetaert werd herkozen tot voorzitter. 
Kersvers ondervoorzitter Niklas Arents geeft 
de jongerenwerking door aan Tim De Clercq. 
Edwin Castelein is de nieuwe secretaris. Sam 
De Duffeleer doet zijn intrede vanuit Jong 
N-VA en wordt penningmeester. 

Andere nieuwe gezichten zijn Jeroen Van 
Assche als communicatieverantwoordelijke en 
Andrew Vanderpoorten als evenement- 
verantwoordelijke. Jonge talenten Niklas 
Arents en Laura Peeters mogen aantreden bij 
de verkiezingen in mei. Op het Ninoofse front 

houdt Karolien De Roose de vinger aan de pols.

Communicatieverantwoordelijke Jeroen heeft 
er het volle vertrouwen in: “We begrijpen als 
geen ander de afkeer over de huidige  
politiek in Ninove. De N-VA blijft  
standvastig en komt hier veel  
sterker uit. Dat zullen de  
Ninovieters binnenkort  
wel merken.”

Laura PeetersNiklas Arents

Maak kennis met uw 
N-VA-kandidaten voor 
26 mei (p. 2 en 3)
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Niklas Arents komt op voor het Vlaams Parlement en doet dat onder meer uit bezorgdheid over ons 
klimaat. Aan doemdenken heeft hij geen boodschap. Jongeren moeten het geloof in de Apocalyps  
inruilen voor het geloof in eigen kunnen. 

Niklas is 24 jaar en komt uit Meerbeke. Hij is lid bij verschil-
lende muziekverenigingen en is ook bezield carnavalist. Met 
zijn studies in de agro- en biotechnologie optie groen- 
management heeft hij een degelijke kennis opgebouwd 
omtrent ecologie, energie en natuur- en bosbeheer. Via zijn 
opleiding heeft hij bijvoorbeeld meegewerkt aan projecten 
met de Vlaamse overheid rond het vergroenen en CO2- 
neutraal maken van drukke industrieterreinen.

Milieu en klimaat zijn dus duidelijk belangrijke thema’s 
voor Niklas. Hij zet zich graag in voor een beter, groener en 
veiliger Vlaanderen. Jongeren spreken hem regelmatig aan 
over zijn ideeën. Ze voelen zich niet meer vertegenwoordigd 
door de politiek en bij sommigen zorgt de klimaatverandering 
voor paniek. 

Kansen voor Vlaanderen
Die bezorgdheid maakt deel uit van Niklas’ motivatie. 
Hij begrijpt de klimaatspijbelaars, maar zoekt liever naar 
oplossingen. De mens hééft een impact op de natuur. Maar 
het is veel doeltreffender om als jongere zélf in de politiek 
te stappen en voor verandering te zorgen dan om te zitten 
doemdenken.

We moeten erkennen dat het klimaatprobleem enkel wereld-
wijd kan worden opgelost. Het is daarbij niet nodig om het 
globale economische systeem in vraag te stellen. Als wij de 
technologie ontwikkelen voor een toekomst zonder fossiele 
brandstoffen, dan bouwt Vlaanderen weer een voorsprong 
op in die globale economische wereld. Het is nu aan ons om 
die kans te grijpen!

Uw N-VA-kandidaten voor 26 mei

De N-VA is vandaag in Vlaanderen de  
natuurvriendelijkste partij
Laura en Niklas zien op 26 mei een duidelijke keuze voor de kiezer: ofwel het ecorealisme van de N-VA, 
ofwel het groene luchtkasteel van gebakken lucht. De verkiezingen van 26 mei mogen wat hen betreft gerust 
over het klimaat gaan.

Ze dagen de andere partijen uit om eindelijk eens concreet te worden. De N-VA heeft 
als enige partij een plan klaar voor het klimaat. Het uitgangspunt daarbij is een gelei-
delijke energietransitie, die rekening houdt met alle domeinen, ook het economische.

“De N-VA heeft een concreet klimaatplan, zonder oogkleppen  
en zonder extra groene belastingen.” Niklas Arents

Daarbij komt nog dat de technologieën die we in Vlaanderen ontwikkelen 
de hefbomen kunnen zijn om de wereld te veranderen. Vlaanderen zit niet 
stil en is nu al koploper in tal van sectoren. Het klimaatdebat moet dus zeker 
ook gaan over technologische vooruitgang om de CO2-uitstoot te verminderen, over 
biotechnologie en over aanpassing aan het klimaat. Het plan van de N-VA heeft 
voor elk van die thema’s aandacht.

De windmolens aan de Expres-
weg horen perfect thuis in de 
ecorealistische aanpak van  
de N-VA.

Op straat komen voor het klimaat is nobel. 
Maar zelf in de politiek stappen om  
vooruitgang te boeken, is doeltreffender.
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Uw N-VA-kandidaten voor 26 mei

Een proefperiode voor het Islamitisch  
Cultureel Centrum (ICC) in Meerbeke
Laura en Niklas sluiten zich volledig aan bij de kritische, doordachte standpunten van de N-VA. Zo ook bij 
het voorstel van minister Liesbeth Homans om een proefperiode van vijf jaar in te bouwen voor moskees een 
erkenning krijgen. Het ICC in Meerbeke komt in aanmerking voor zo’n proefperiode. 

Vijf jaar lang moet het ICC dan aan een reeks nieuwe voorwaarden voldoen vooraleer het recht heeft op overheidssteun of belasting-
geld. Wahabistische en salafistische strekkingen wil de N-VA niet in Ninove. Er moet een einde komen aan de buitenlandse giften en 
dus ook aan de inmenging van buitenlandse politiek.

“Erkenning is voor elke gemeenschap van belang.  
Maar eerst moet er vertrouwen zijn.” Laura Peeters 

Anderzijds is erkenning een belangrijk signaal naar de verschillende  
geloofsgemeenschappen toe. Dan voelen alle gemeenschappen zich 

gewaardeerd en dat is van belang voor een gezonde samenleving. Maar 
eerst is er vertrouwen nodig. Het voorstel van de N-VA zorgt daarvoor.

Het voorstel van minister Homans 
maakt een proefperiode mogelijk 
voor het ICC in Meerbeke.

Door zich kandidaat te stellen op 26 mei, wil Laura Peeters het opnemen voor de meest kwetsbaren 
onder ons. Maar ook thema’s als veiligheid en dierenwelzijn staan hoog op haar agenda.

Laura is 29 jaar en komt uit Denderwindeke. Ze heeft een 
diploma maatschappelijke veiligheid en komt als klanten- 
beheerder voor thuishulp dagelijks in contact met hulp-
behoevenden. Iedere dag wordt ze geconfronteerd met  
senioren die op wachtlijsten staan in woonzorgcentra of jonge 
moeders die geen betaalbare of beschikbare opvang vinden. 

Ook voor mensen met een beperking heeft ze alle begrip. 
“Mijn eigen echtgenoot zit na een zwaar ongeval in een 
rolstoel”, zegt Laura. “Ik ben dan ook als geen ander gemo-
tiveerd om me in te zetten voor een leefbare maatschappij 
waarin kwetsbaren geen zorgen moeten hebben. Sociaal en 
financieel welzijn zijn daarbij cruciaal.”

Een sterk asiel- en migratiebeleid
Ook het thema veiligheid ligt haar nauw aan het hart. Zo 
verdiepte ze zich tijdens haar stage in jeugdcriminaliteit. 

De vraag naar wat agressie uitlokt, houdt haar sterk bezig. 
“In onze samenleving komen verschillende talen, culturen, 
waarden en normen samen. Tegenover het onbekende staat 
iedereen wantrouwig en dat is zo in beide richtingen”, 
besluit ze.

Ze staat dan ook achter een goed asiel- en migratiebeleid: 
“Theo Francken heeft daarvoor een stevige basis gelegd. We 
moeten hulp bieden aan wie het echt nodig heeft, maar we 
moeten ook hard zijn voor wie onze maatschappij de rug 
toekeert of er misbruik van wil maken.” 

Naast een hart voor mensen heeft Laura ook een hart voor 
dieren. Samen met haar echtgenoot heeft ze een uitlaatklep 
gevonden als valkenier.

Het sociaal en financieel welzijn en de 
zelfredzaamheid van mensen in armoede 
verhogen. Daar ga ik voor.
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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. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

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


