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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

WESTERLO

Voor Vlaanderen  Voor Vooruitgang.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste inwoner

2019 loopt op z’n einde. Ondanks 
onze nieuwe rol in de oppositie bracht 
N-VA Westerlo op elke gemeenteraad 
eigen voorstellen. Sommige kregen 
zelfs de steun van de meerderheids-
partijen. U leest er meer over in dit 
huis-aan-huisblad.

Met onze ploeg, die een grote 
verscheidenheid aan talent, capaciteiten 
en ervaring verenigt, willen we ons 
de komende jaren meer dan ooit 
toeleggen op de speerpunten uit ons 
verkiezingsprogramma. Daarom zullen 
we op een constructieve manier 
oppositie blijven voeren.

N-VA Westerlo vindt het heel belangrijk 
dat u zoveel mogelijk betrokken wordt 
bij de besluitvorming in onze gemeente. 
Ook op die nagel zullen we blijven 
kloppen. We geven zelf alvast het 
goede voorbeeld. Heeft u een vraag, 
een bekommernis of een  
goed idee? Contacteer ons via  
westerlo@n-va.be. 

Wilt u N-VA Westerlo versterken? 
Mail naar westerlo@n-va.be. 
We geven graag geheel vrijblijvend 
een woordje uitleg.

Bert Wellens
Afdelingsvoorzitter

Vrijdag 24 januari 2020
Vanaf 19.30 uur

De Biekorf (Sint-Michielsstraat 8, Oevel)

Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Westerlo

Iedereen 
welkom! 
Inkom 
gratis!

N-VA Westerlo nodigt u van harte uit om samen te klinken op het nieuwe jaar.
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Maak kennis met onze vier jonge welpen
Ken jij deze vier jonge welpen al? Nee? Hoog tijd om kennis te maken.

Robin Raeymaekers
• 20 jaar
• Uit Heultje
• Student elektromechanica

Ongeveer twee jaar geleden ontstond 
mijn interesse in politiek. Ik wilde meer 
te weten komen over de manier waarop 
onze Vlaamse gemeenten, provincies 
en ons gewest bestuurd worden. Als we 
met vrienden samen waren, ging het 
vaak over politiek. Veel wist ik er niet 
over. Daarom begon ik me te verdiepen. 
Al snel sprak de N-VA me enorm aan. 
Vooral in de strenge, maar humane 
aanpak van Theo Francken als voormalig 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
kon ik me vinden.

Versterk jij ons Jong N-VA-team?
Kriebelt het om zelf de handen uit de mouwen te steken? Sluit je aan bij Jong N-VA Westerlo!  
Stuur een mailtje naar westerlo@n-va.be en wij doen de rest. Tot snel!

Jorre Wellens
• 20 jaar
• Uit Zoerle-Parwijs
•  Laatste bachelorjaar bouw Thomas 

Morehogeschool Geel

Twee jaar geleden sloot ik me aan 
bij Jong N-VA Westerlo, omdat ik 
op zoek was naar meer informatie 
over de Vlaamse politiek. In die twee 
jaar kreeg ik de politieke microbe 
stevig te pakken, wat regelmatig tot 
interessante politieke discussie met 
vrienden leidt. Voor mij is Jong N-VA 
Westerlo enerzijds een groep vrienden 
die samen leuke dingen doet, maar 
anderzijds ook een groep waar je met 
je politieke vragen terechtkan.

Angelica Boisschot
• 30 jaar
• Uit Heultje
•  Verpleegster en mama van 

twee dochters

Ik groeide op in Tervuren in een 
gezin met een Belgische vader en 
Poolse moeder. Later volgde ik 
mijn jeugdliefde naar Westerlo. 
Sinds mijn studententijd ben ik 
al lid van de N-VA en sinds twee 
jaar zet ik me in voor Jong N-VA 
Westerlo. Mijn speerpunten zijn: 
kwaliteitsvol onderwijs, voldoende 
kinderopvang, meer verkeers- 
veiligheid, dierenwelzijn en de 
bestrijding van armoede.

Yenthe Janssen 
• 28 jaar
• Uit Tongerlo
• Ingenieur en papa van een zoontje

Ik ben de huidige voorzitter van Jong N-VA Westerlo. Mijn politiek engagement, zelfs 
op jonge leeftijd, is simpel te verklaren. Politiek heeft een impact op iedereen. Ongeacht 
leeftijd, opleiding of interesse. Ik vind het daarom belangrijk om goed op de hoogte te 
zijn van de politieke ontwikkelingen en waar nodig onze stem te laten horen.  
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Fietsbeleid en verkeersveiligheid
• Fietsenstalling aan de Zoerla 
N-VA Westerlo stelde voor om een voldoende grote fietsen- 
stalling aan de Zoerla te plaatsen. Een win-win, want zowel 
de bezoekers van de Zoerla als gebruikers van de nabijgelegen 
bushalte kunnen op die manier hun fiets veilig en droog 
stallen. 
Uitkomst: Goedgekeurd 

• Fietszone Westerlo-Centrum
De N-VA stelde voor om van Westerlo-Centrum een fietszone 
te maken. Dat is een zone waar dezelfde regels gelden als in 
een fietsstraat. Auto’s mogen fietsers bijvoorbeeld niet inhalen. 
Met een fietszone zou Westerlo-Centrum veel verkeersveiliger 
worden.
Uitkomst: Wordt verder onderzocht

• Fietsoversteekplaats Zoerle-Ring 
De N-VA kaartte de onveilige oversteekplaats tussen 
Zoerledorp en de Oude Zoerlebaan in Zoerle-Parwijs aan.  
Uitkomst: Goedgekeurd

• Situatie aan de Beddermolen
N-VA Westerlo stelde voor om de mobiliteit rondom de 
Beddermolen te herbekijken, onder meer door het terugbrengen 
van maximale snelheid van 70 naar 50 kilometer per uur en 
het aanbrengen van fietssuggestiestroken. 
Uitkomst: Wordt opgenomen in het mobiliteitsplan

• Schoolomgeving Tongerlo en Boeretangstraat
De N-VA stelde enkele verbeteringen voor om de doorstroming 
doorheen het hele dorpscentrum te verbeteren. 
Uitkomst: Wordt opgenomen in het mobiliteitsplan

Gelijke kansen 

• Regenboogzebrapad 
N-VA Westerlo stelde naar 
aanleiding van de Internati-
onale Dag tegen Homo- en 
Transfobie voor om vlakbij de 
middenschool van Westerlo 
het zebrapad om te toveren 
tot een regenboogzebrapad. 
Op die manier maken we 
duidelijk dat Westerlo een 
veilige thuis moet zijn voor 

iedereen, ongeacht seksuele voorkeur. We tonen dat we een 
open en diverse gemeente zijn.
Uitkomst: Goedgekeurd

• European Disability Card
Op vraag van N-VA Westerlo wordt de European Disability 

Card in Westerlo officieel erkend. Door de 
kaart krijgen personen met een beperking 
vlotter toegang tot sport- en cultuur- 
evenementen. De kaart toont de officiële 
erkenning van een beperking aan, ook 
voor beperkingen die niet meteen zichtbaar zijn. Personen 
met een beperking hebben dus geen wirwar van documenten 
meer nodig om aan te tonen dat ze in aanmerking komen voor 
bijvoorbeeld een voorbehouden plaats of specifieke korting.
Uitkomst: Goedgekeurd

• Stickers ‘assistentiehond welkom’
N-VA Westerlo vroeg om alle openbare gebouwen te voorzien 
van een sticker die duidelijk maakt dat assistentiehonden 
welkom zijn. Op die manier wordt Westerlo weer een stukje 
inclusiever.
Uitkomst: Afgewezen

De N-VA werkt voor u
N-VA Westerlo plaatste in 2019 heel wat eigen voorstellen op de agenda van de gemeenteraad.  
Sommige kregen bijval van de bestuursmeerderheid, andere niet. We zetten alles nog eens op een rijtje.

Jeugdbeleid
• Jeugdontmoetingscentrum
N-VA Westerlo vroeg om alle opties rond de oprichting 
van een jeugdontmoetingscentrum te bestuderen. We 
betreuren de weinig transparante manier van commu-
niceren van de meerderheidspartijen. Wel juichen we 
toe dat er nog steeds beweging in de zaak zit en dat een 
jeugdontmoetingscentrum voor Westerlo nog niet naar 
de prullenbak verwezen is.
Uitkomst: Nog geen definitieve beslissing

Dierenwelzijn
• Zwerfkattenbeleid
N-VA Westerlo heeft een diervriendelijk zwerfkattenplan 
voorgesteld. Dierenwelzijn is voor de N-VA een belangrijk 
aandachtspunt.
Uitkomst: Voorstel wordt meegenomen in overleg met 
betrokken partijen
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


