
De voorbije twee weken stelde ik u reeds 12 kandidaten 
voor die op onze lijst staan voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober. Vandaag mag ik u nog 6 kandida-
ten voorstellen. Daarbij is onze lijstvoorstelling volledig. 
Een lijst die een goede mix is en waarbij zowel As als Niel 
goed vertegenwoordigd zijn.

AS-NIEL
V.U.: PATRICK KUIJPERS, KRIMSTRAAT 12B, 3665 AS

  as@n-va.be I  www.n-va.be/as I jaargang 2018 I september - 3

Lijsttrekker Erik Notermans stelt voor …

In de loop van de volgende weken krijgt u zeker nog de 
kans om nader kennis te maken met alle kandidaten.  
Dit kan bijvoorbeeld op onze lijstvoorstelling in het  
Gemeenschapscentrum op zaterdag 22 september. Een 
voorstelling waarop tevens heel wat nationale en provin-
ciale N-VA mandatarissen zullen aanwezig zijn. Maar ook 
tijdens de huis-aan-huis bezoeken de volgende weken 
waarbij we u persoonlijk ons programma komen aanbie-
den. Of tijdens één van de activiteiten in de gemeente 
waarop we steeds proberen aanwezig te zijn.

De verkiezingscampagne is ondertussen volop aan de 
gang. Toch is het niet onze bedoeling om de inwoners van 
onze gemeente te overladen met folders en aanplakbor-
den. We hebben er voor gekozen om een sobere campag-
ne te voeren waarbij de nadruk ligt op de inhoud en niet op 
de vormgeving of massale aanwezigheid.
 
In onze campagne is ook de groep belangrijk. We willen 
hiermee duidelijk maken dat alle kandidaten op onze 
lijst een gelijkwaardige bijdrage kunnen leveren aan het 
nieuwe beleid dat we vanaf 1 januari 2019 willen voeren. 
Vandaar ook onze oproep om tijdens de stemming op 14 
oktober uw steun te geven aan zoveel mogelijk kandidaten 
van onze N-VA lijst.

Ik hoop dan ook dat u op 14 oktober het vertrouwen geeft 
aan alle N-VA kandidaten.
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Uw kandidaten

ERIK WINTERS 

48 jaar, Arbeider, Niel-bij-As

Erik kwam zes jaar geleden voor de eerste maal op bij 
N-VA As/Niel. De voorbije legislatuur was hij onder meer 
actief in de gemeentelijke sportraad. Daarnaast is Erik 
zeer begaan met de veiligheid van de kinderen in het 
verkeer. Hij ijvert dan ook voor minder verkeer rond de 
scholen en veilige fiets- en wandelwegen van en naar de 
scholen.  
Erik wil ook dat er dringend werk wordt gemaakt van het 
zwerfvuil. Dit zowel pro-actief, via onder meer camera’s 
op gevoelige plaatsen als repressief. Zwerfvuil hoort 
absoluut niet thuis in onze groene gemeente.

WESLEY VLUGGEN

40 jaar, Arbeider, As

Wesley is een van onze nieuwe kandidaten op de lijst. 
Als vrijwillig medewerker bij de jeugd van As-Niel United 
is hij van dichtbij betrokken bij de sportbeleving van de 
jongeren. Dit zal dan ook voor hem een van de aan-
dachtspunten zijn voor de volgende legislatuur. Samen 
met zijn bezorgdheid voor de veiligheid van jong en oud 
in onze gemeente. Tevens is hij ook een pleitbezorger 
voor een propere gemeente. 

LINDA TOBBACK

58 jaar, Bediende, As

Linda staat voor de tweede maal op onze lijst voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Als onder meer secretaris van 
de Gezinsbond is zij echter al lang geen onbekende meer 
in onze gemeente. Integendeel. Haar sociaal engagement 
en belangeloze inzet voor de Gezinsbond zorgt er mede 
voor dat dit een van de bloeiende verenigingen van As en 
Niel is. 
Dit engagement wenst zij ook door te trekken naar de 
gemeente en vandaar haar steun aan onze lijst voor deze 
gemeenteraadsverkiezingen.
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Een sterke ploeg voor As-Niel

Meer weten over het programma en de kandidaten?  
n-va.be/as - facebook N-VA As-Niel

MARK NOBEN

62 jaar, Bediende, As

 Mark is ook een van onze nieuwe gezichten op de lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit wil 
echter niet zeggen dat hij een nieuwkomers is in de 
politiek. Mark is reeds jaren een van de steunpilaren van 
de plaatselijke N-VA afdeling en was ook verschillende 
jaren lid van het Arrondissementeel Bestuur. Hij zet graag 
zijn schouders onder onze lijst en is er van overtuigd dat 
we een nieuwe wind kunnen laten blazen in de Asserse 
politiek. Ver weg van luxe projecten en in een groene en 
veilige gemeente.

LISETTE LUYCKX

66 jaar, Gepensioneerd, As

Lisette heeft het ‘geluk’ reeds jaren in de Dorpsstraat in 
As te wonen en alzo getuige van op de eerste te zijn van 
het onbestaande verkeersbeleid in onze gemeente. Da-
gelijks wordt ze geconfronteerd met het zware verkeer 
dat door onze dorpskern rijdt en van de toenemende 
verkeersdrukte. Vermindering van het verkeer en zeker 
het zware verkeer is dan ook een van haar belangrijkste 
werkpunten voor de volgende zes jaren.

MARTINE KNIPPENBERG

52 jaar, Poetsvrouw, Niel-bij-As

Toen we Martine vroegen om haar schouders onder de 
N-VA lijst te zetten moest ze niet lang twijfelen. Ze wil 
graag meewerken aan de realisatie van ons verkiezings-
programma en is in het bijzonder geïnteresseerd in het 
sociale luik. Zo wil ze onder meer er voor zorgen dat 
alleenstaande moeders de ondersteuning krijgen die ze 
nodig hebben. Maar ook de algemene veiligheid voor 
onze kinderen is voor haar een belangrijk actiepunt. 
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“ In Limburg besparen we dankzij de 
hervorming van de provincie 7 miljoen 
euro per jaar. De belastingen kunnen 
dus voor iedereen naar omlaag.
Bert Lambrechts 
Lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend 
Limburg
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Limburg in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Zo besparen we in Limburg 7 miljoen euro per jaar.

De N-VA wil ook de provinciale dotaties aan 
politieke partijen afschaffen. Dankzij die 
besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen voor gezinnen en bedrijven.

De N-VA ziet Limburg en de Limburgers graag! We 
denken na over een nieuwe manier van besturen 
in onze provincie, gebaseerd op structurele 
samenwerking tussen gemeenten. Het Limburggevoel 
mag niet om opportunistische redenen misbruikt 
worden.

De N-VA wil het begijnhof van Hasselt voor 
1,5 miljoen euro verkopen aan UHasselt 
in plaats van het megalomane project 
dat de deputatie wil. Ook de rest van het 
ongebruikte patrimonium van de provincie 
moet verkocht worden.
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1.  Bert Lambrechts 
 Hasselt

2.  Jessie De Weyer 
 Beringen

3.  Peter Deltour 
 Sint-Truiden

4.  Anne-Lies Bynens 
 Diepenbeek

5.  Ann Leyssens 
 Heusden-Zolder

6.  Hugo Knevels 
 Genk

7.  Liesbet Geyskens 
 Tessenderlo

8.  Koen Roeffaers 
 Zonhoven

9.  Marijke Bergen 
 As

10.  Jeroen Achten 
 Nieuwerkerken

11.  Katleen Vos 
 Hasselt

12.  Bart Knuts 
 Diepenbeek

13.  Diane De Volder 
 Leopoldsburg

14.  Grete Remen 
 Beringen

15.  Jan Peumans 
 Riemst

Jan Peumans 
Lijstduwer


