
Het jaar loopt stilaan ten einde. En toegegeven: 2010 was voor onze partij een
zeer goed jaar. Bij de jongste federale verkiezingen behaalden we een historische

overwinning, ook in het Maasland. Met gemiddeld 25 % van de stemmen mag de 
N-VA zich de grootste partij van het Maasland noemen. Waarvoor nogmaals onze
oprechte dank.

MEER DAN EEN ÉÉN-THEMAPARTIJ
Inmiddels is duidelijk geworden dat wij meer zijn dan een één-themapartij. Onze
ministers in de Vlaamse regering, Geert Bourgeois en Philippe Muyters, bewijzen
iedere dag weer dat de N-VA meer dan capabel is om bestuursverantwoordelijkheid
op te nemen. 

En ook op federaal vlak namen en nemen wij onze verantwoordelijkheid op via kei-
hard en consequent onderhandelen. Bovendien doen we alles conform de basis-
principes van de partij: een gegeven woord is heilig, de gemeenschap verdient beter
en gaat boven het individuele streven.

VERANDERING IN 2012
Diezelfde basisprincipes willen we ook in het Maasland introduceren. Politiek moet
dicht bij de mensen staan. Wij zijn van mening dat het huidige politieke beleid veel
te weinig aandacht heeft voor de echte problemen van de Maaslanders.

De N-VA wil daar in de toekomst verandering in brengen. Daarom werken wij hard
verder aan ons lokaal programma, zodat we bij de gemeente- en provincieraads-
verkiezingen van 2012 ook verandering kunnen brengen in de gemeenten van het
Maasland.

N-VA Maasland

Wilt u onze ploeg
versterken?
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Ja a r ga ng  1  -  n r. 1 - d e c e m b er  2 0 1 0  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

De N-VA is ook actief in uw gemeente!

V.U.: Andy Pieters
Verbindingstraat 1
3630 Maasmechelen
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Enkele maanden na de laatste 
verkiezingen ligt het 

eerste lokaal krantje van 
N-VA Maasland in uw brievenbus.

Via deze weg wensen wij u te
informeren over onze activiteiten

en standpunten in en rond het
Maasland.

Dank zij de samenwerking van
alle Maaslandse afdelingen kun-

nen we dit krantje bussen in iede-
re brievenbus van het Maasland.

Onze ploeg heeft zich op korte
termijn sterk uitgebreid.

Enthousiaste Maaslanders sluiten
zich bij ons aan, allemaal met 

hetzelfde doel: meewerken aan
verandering!

Voelt u zich geroepen om samen
met ons werk te maken van een

ware aardverschuiving in politiek
Maasland? Aarzel dan niet en 

contacteer ons via 

N-VA Dilsen-Stokkem
anita.dekkers@n-va.be

089 65 01 29 

N-VA Maaseik
guido.hellings@n-va.be

089 86 81 48

N-VA Lanaken
piet.vanberkel@n-va.be

089 71 48 25

N-VA Maasmechelen
andy.pieters@n-va.be

0499 17 35 84

175/10- MAASLAND:047-  09-12-2010  18:38  Pagina 1



Al sinds 1986 is Piet Van Berkel actief lid van de
Volksunie. Hij bleef daarna bij de N-VA, ook

toen het moeilijk ging. Zowel voor de Kamer, het
Vlaams Parlement als de provincie heeft hij steeds
getracht de kiezers de kans te geven om voor een
Vlaamse volkspartij te stemmen.

In 1994 was het van de eerste keer raak en werd hij
schepen van Sociale zaken, Senioren, Gezin,
Welzijn, Ontwikkelingssamenwerking en Gehan-
dicapten (tot 2000 in de Inzetfractie Agalev-SP-VU).
In 2000 werd hij opnieuw verkozen en werd hij
schepen met bevoegdheden als Personeel,
Kinderopvang, Patrimonium, Preventie, Veiligheid
en Informatica. Sinds 2006 is hij gemeenteraadslid
binnen het kartel CD&V/N-VA en voorzitter van
het Lokaal Overleg Kinderopvang en de Raad van
Beheer van het PWA.

12 JAAR STERK BELEID
Gedurende zijn 12 jaar als schepen startte Piet heel
wat initiatieven: de kinderopvang, de werkwinkel,
de oprichting en hervorming van diverse advies-
raden, enzovoort. Zijn aandacht gaat uit naar de
mensen. Met hen dient er rekening gehouden te

worden en hun inspraak is van
enorm belang, ongeacht overtuiging
of partij. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hij het
enige Vlaamse gemeenteraadslid uit de oppositie is
dat door de algemene vergadering van het PWA ver-
kozen werd tot voorzitter, voor de derde keer op rij.

GEEN POSTJES, MAAR INHOUD
Door zijn job als huisarts weet Piet heel goed wat er
aan de basis leeft en zijn gedrevenheid laat hem toe
deze verzuchtingen te vertalen naar een politiek
engagement. Steeds met het doel voor ogen zaken te
kunnen realiseren, zaken die niet altijd met grote
trom worden aangekondigd, maar die wél voor vele
mensen het verschil maken en geapprecieerd wor-
den. En dat geldt voor heel de N-VA: niet het postje
telt, maar wel de inhoud.
In de OCMW-raad verdedigt Karolien Lemeer de
standpunten van de N-VA. Hier houdt ze de vinger
aan de pols bij wat er gebeurt bij de sociaal zwakke-
ren in onze samenleving. Allochtoon of autochtoon
speelt daarbij eveneens geen enkele rol ...

Contact: Piet Van Berkel
piet.vanberkel@n-va.be

Onze vrij jonge afdeling groeide het laatste jaar flink
aan. Het feit dat de N-VA het goed doet in de natio-
nale politiek is hier niet vreemd aan. 

N-VA Maaseik wil voor de inwoners van Opoeteren,
Neeroeteren en Maaseik werken aan een hechte leef-
omgeving. We denken hierbij aan het gezin, aan
onze kinderen, aan een goede combinatie van werk
en gezinsleven, aan de opvang van de vergrijzing,
aan een gezond klimaat voor onze ondernemers, …

Wij willen dit bereiken door op een constructieve
manier aan politiek te doen. Met andere woorden,
niet alleen de vinger op de wonde leggen, maar ook
het verband aanreiken.

WEGEN OP HET BELEID
Het is daarom van groot belang dat er zich bij de
volgende gemeenteraadsverkiezingen mensen ver-
kiesbaar stellen die kunnen wegen op het beleid in
Maaseik, want enkel op die manier kunnen we iets
bereiken.

Wil je graag aansluiten bij N-VA Maaseik of wens je
meer inlichtingen, neem dan contact met ons op: 
Frieda Neyens (frieda.neyens@n-va.be) of Guido
Hellings (guido.hellings@n-va.be)

HET BESTUUR VAN N-VA MAASEIK
Voorzitter: Frieda Neyens
Ondervoorzitter: Hubert Neyens
Secretaris: Guido Hellings
Leden: David Paesmans

Jan Vissers
Jens Martens

“Samen werken aan een hechte leefomgeving”

LANAKEN 

MAASEIK 

Gemeenteraadslid Piet Van Berkel: 
“Luctor et emergo”*

Piet Van Berkel verdedigt al jaren de
gewone Lanakenaar in de gemeenteraad.

V.l.n.r.: David Paesmans, Jens Martens, 
Jan Vissers, Guido Hellings, Frieda Neyens en
Hubert Neyens

V.l.n.r.: David Paesmans, Jens Martens, 
Jan Vissers, Guido Hellings, Frieda Neyens en
Hubert Neyens

*ik worstel en kom boven
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In het spoor van OCMW-raadslid Anita Dekkers
De volgende maanden staan enorm veel projecten
op stapel in Dilsen-Stokkem. OCMW-raadslid

Anita Dekkers (N-VA) houdt alle activiteiten binnen
en buiten het OCMW kritisch in het oog. "Wij steunen
voluit alle sociale projecten, voor zover die geen onver-
antwoorde financiële last betekenen voor onze inwo-
ners", aldus Dekkers.

Is het beleid in Dilsen-Stokkem voor verbetering 
vatbaar?
“Alles is voor verbetering vatbaar, ook het beleid in
Dilsen-Stokkem. Voor mij persoonlijk is een beleid
goed als de inwoners erbij betrokken worden. Zij moe-
ten leven in Dilsen-Stokkem, en zij weten dus perfect
waar het gemeentebestuur faalt. De huidige meerder-
heid bestuurt soms vanuit een ivoren toren, zonder
voeling met de mensen. En dat vind ik jammer. Maar
de N-VA is en blijft een constructieve partij. Wij geven
niet zomaar kritiek, wij zullen ook steeds oplossingen
aanreiken.”

Hoe ben je in de politiek verzeild geraakt?
“Eigenlijk per ongeluk. Ik ben altijd actief geweest in
het verenigingsleven en ben niet op mijn mondje
gevallen. Dat zijn twee ingrediënten die een lokale
politica nodig heeft, dachten ze bij bij de N-VA. Bij de

gemeenteraadsverkiezingen
van 2006 stond ik voor het
eerst op de lijst en blijkbaar
met succes. Ik werd verkozen
in de OCMW-raad en deed
intussen al aan diverse natio-
nale campagnes mee.”

Je maakt deel uit van de
CD&V/N-VA-fractie in de
OCMW-raad. Hoe is de ver-
standhouding tussen beide
partijen?
"Zoals je weet is er nationaal
een breuk gekomen tussen
beide partijen. Dat laat
uiteraard ook op lokaal vlak
zijn sporen na. Maar toch kan ik zeggen dat de samen-
werking, zeker op menselijk vlak, tot op heden goed
verloopt."

Hoe kijkt N-VA naar de toekomst in Dilsen-Stokkem?
“Dilsen-Stokkem heeft nood aan een positieve beleids-
verandering. Als de N-VA daartoe haar steentje kan
bijdragen, dan is onze missie geslaagd.”

Contact: Anita Dekkers - anita.dekkers@n-va.be

Van niets naar 27 % van de stemmen bij de laatste fede-
rale verkiezingen, en dit in amper 9 jaar tijd. Dat is
zowat het prille levensverhaal van de N-VA in
Maasmechelen. Na het onverhoopte succes van 13 juni
2010 meldden enkele enthousiaste Maasmechelaren
zich aan bij de partij. De nieuwe ploeg, een mix van
jonge gedreven krachten en Volksunieveteranen,
werkt keihard om ook in de toekomst de grootste par-
tij van Maasmechelen te blijven. Wij willen het goed
beleid op Vlaams niveau doortrekken naar onze
gemeente.

EINDE AAN ACHTERKAMERPOLITIEK
Ondanks deze mooie uitslagen is dagdromen geen
optie. Er moet gewerkt worden, met een ongebonden
en realistische aanpak, zonder iemand uit het oog te
verliezen. Daaraan bouwt de N-VA al jaren. Onze con-
sequente visie realiseren kan niet zonder hulp van de
realistische en Vlaamsgezinde Maasmechelaren.
Daarom wil onze groep uitbreiden. Op die manier
kunnen wij uw belangen verdedigen en kan ons lokaal
programma uitgeschreven worden.

Heeft u ook kritische vragen en bedenkingen bij het
gevoerde beleid van de afgelopen jaren? Zou u de
zaken anders aanpakken? Spreken de N-VA-grondbe-

ginselen u aan? Wel, wij nodigen u uit. Dit is hét
moment om er wat aan te doen, om van betekenis te
zijn. Samen kunnen we een eind maken aan de achter-
kamerpolitiek, die ten koste gaat van daadkrachtig
beleid.

Bent u jong en vol inspiratie? Of hebt u al wat meer
levenswijsheid opgedaan en wil u die delen met onze
maatschappij? N-VA Maasmechelen wil naar u luiste-
ren en samen met u dingen verwezenlijken. Wil u
samen met ons een stempel drukken op het beleid?

N-VA Maasmechelen uit de startblokken

DILSEN-STOKKEM 

MAASMECHELEN 

N-VA-OCMW-raadslid
Anita Dekkers: 

“De huidige meerder-
heid bestuurt vanuit 
een ivoren toren en 

dat is jammer.”

V.l.n.r.:  Martin Milissen, Willem Voeten, Andy Pieters,
Ivo Schobben, Annemie Wampers en Jan Valgaeren
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen, met
tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resultaten doet
een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer en Senaat. 
Wij stellen de federale gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

�

� HUUB BROERS
°1951 - Voeren
Gehuwd, drie kinderen

Huub Broers is een belangrijke vertegen-
woordiger van de Vlaamse Beweging. In
1983 volgde hij zijn vader op in de

Voerense gemeentepolitiek . Na zich 18 jaar te hebben geën-
gageerd  als oppositieleider werd  hij in 2001 burgemeester
van Voeren. De N-VA-partijraad  coöpteerde hem in juli als
senator.

Durver, Underdogsteuner, Gevoelig, Droge humor

� VEERLE WOUTERS
°1974 - Riemst
Gehuwd en mama van Gijs (6)

Veerle Wouters was beroepshalve lector
aan de XIOS Hogeschool Limburg in
Diepenbeek . Ze was in 2000 gemeente-
raadslid  en sinds 2006 provincieraadslid

in Limburg. Zij volgt nu Frieda Brepoels op d ie Europees
parlementslid  blijft.

Doorzetter, Perfectionist, Leergierig, 
Gastvrij, Dossierkennis

� STEVEN VANDEPUT
°1967 - Hasselt
Gehuwd met Saskia, vader van Kaat (7)
en Kobe (5)

Steven Vandeput is zelfstandig onder-
nemer in de bouwsector en al jaren maat-
schappelijk  actief binnen de JCI (Junior

Chamber International). Tot zijn verk iezing was hij tevens
voorzitter van de raad  van bestuur van de VMSW (Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen). Alhoewel de Kamer
voor Steven een nieuwe omgeving is, zal het niet lang
duren vooraleer hij zich zal laten gelden.

Oprecht, Gepassioneerd, Geëngageerd, 
Resultaat- én mensgericht 

� PETER LUYKX
°1964 - Lommel
Gehuwd met Jocelijn De Roo, papa van
Lotte (16), Jef (14), Rik (9), Sien (9),
Anneke (5) en Tine (4)

Peter Luykx is een bezige bij.  Zijn motto
is: “Elke dag telt 96 kwartieren”.  Als

bedrijfsleider van een stevige KMO vervoegde hij de N-VA-
fractie voor het eerst in 2007. In de Kamer stond  hij als
ondernemend politicus zijn mannetje in de commissies
Bedrijfsleven en Buitenlandse zaken.  Hij zal zich opnieuw
vier jaar voltijds inzetten in de Kamer.

Sociaal-geëngageerd, Ondernemer, Avonturier, J.S. Bach,
Labor omnia vincit

� KAROLIEN GROSEMANS
°1970 - Herk-de-Stad
Gehuwd met Alex en mama van 
twee zoontjes: Jannes (8) en Willem (6)

Karolien Grosemans is pas sinds 2006
politiek  actief als OCMW- en gemeente-
raadslid  maar wist zich op korte tijd  te

manifesteren binnen de partij, als Limburgs ondervoorzitter
en lid  van de partijraad . Deze lerares Germaanse Talen wist
zich van op de vierde plaats op de lijst tot in de Kamer te
laten verk iezen. 

Enthousiast, Strijdlustig, Volhardend, Energiek, Loyaal

DE FEDERALE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE LIMBURG

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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