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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Lees meer over Dirk 
Rochtus en uw andere 
N-VA-kandidaten op blz. 2.

De Vlaams, federale en Europese verkiezingen van 26 mei staan voor de deur. Yoleen Van Camp  
en Paul Van Miert staan allebei op plaats 6, respectievelijk op de N-VA-lijst voor de Kamer van  
Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Met uw steun willen zij vanuit beide parlementen 
de stem van de Kempen in Brussel vijf jaar luid laten weerklinken. 

Eerste schepen Yoleen van Camp op plaats 6 voor de  
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Yoleen Van Camp: “Ik ging naar het lager en middelbaar 
onderwijs in Herentals. Zo spendeerde ik een groot deel van 
mijn jeugd in onze Keizerstad, waar ik trotse inwoner van 
ben.” Sinds januari is Yoleen eerste schepen in Herentals. 
Met Yoleen Van Camp verzekert u zich van vertegenwoor-
diging van Herentals en onze regio in de Kamer. Dit op 
vlak van onder andere onze treinverbindingen of voor meer 
werkgelegenheid in onze streek. Als doctor in de medi-
sche wetenschappen en ondervoorzitter van de commissie 
Volksgezondheid neemt Yoleen het dag in dag uit op voor 
onze zorgverleners in tal van sectoren. En als jongste parle-
mentslid met een warm hart voor dieren weten we ons ook 
verzekerd van politieke aandacht voor dierenwelzijn en voor 
jongeren.

Paul Van Miert op plaats 6 voor het Vlaams Parlement
Paul Van Miert: “Ik ben vereerd dat ik de voorbije vijf jaar uw 
stem mocht zijn in Brussel en mij met hart en ziel mag inzetten 
voor de Kempen. Met uw input kaartte ik heel wat dossiers aan 
in de commissie Mobiliteit: van verkeersveiligheid voor onze 
schoolgaande jeugd tot problemen voor de transportsector 
met betrekking tot de kilometerheffing. Ook lobbyde ik voor 
heel wat andere Kempense dossiers bij ministers en andere 
parlementsleden uit andere commissies. Ik zou graag de kans 
krijgen om weer vijf jaar de belangen te behartigen van de 
Kempenaren, de ondernemers, de horeca. Bij deze vraag ik 
dan ook alvast uw vertrouwen voor 26 mei. Heeft u ideeën of 
vragen? Dan kan u mij contacteren via mijn e-mailadres 
paul.vanmiert@vlaamsparlement.be of via de sociale media. 
Ik hoor graag van u!”

Yoleen Van Camp
•  Plaats 6 Kamer van  

Volksvertegenwoordigers
•  Eerste schepen in Herentals
•  Kamerlid

Paul Van Miert
•  Plaats 6 Vlaams Parlement
•  Burgemeester Turnhout
•  Vlaams Parlementslid

Geef de Kempen een stem in Brussel
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Kent u deze vier Kempense kandidaten al?
Niet alleen schepen Yoleen Van Camp is op 26 mei uw N-VA-kandidate. Vanuit de Kempen zijn ook  
Dirk Rochtus, Tom Kersemans, Dag Pas en Thomas Wellens kandidaat. We stellen hen graag aan u voor. 

Dirk Rochtus
Plaats 27 Vlaams Parlement
uit Grobbendonk 

Dirk is gehuwd met Lies. Samen hebben ze drie kinderen. Dirk is advocaat. In zijn 
vrije tijd hij is een fervent langeafstandwandelaar. In april liep hij bovendien zijn eerste 
marathon. Hij is tevens oprichter van het Paul van Ostaijengenootschap. 

Met uw steun wil Dirk Rochtus zich sterk maken voor ons cultureel erfgoed, voor een 
veilig en zeker ondernemingsklimaat, voor het versterken van onze gemeenschaps-
kern, voor verbindende ontmoetingsplekken en voor ons buitengebied, waar eenzaamheid 
prangend is. Hij gaat daarnaast voluit voor het herstel en de bescherming van 
authentieke natuur, maar zonder afbraak te doen aan het oude cultuurlandschap. 
Hij gelooft in de mogelijkheden van (virtuele) platformen in de deeleconomie.

Thomas Wellens
Plaats 21 Vlaams Parlement
uit Berlaar

Op 26 mei is ook Thomas Wellens uit 
Berlaar kandidaat op de N-VA-lijst. Hij 
is van opleiding ingenieur en werkt als 
adviseur leefmilieu en klimaat voor de 
N-VA-provincieraadsleden en -gede-
puteerden. Thomas is iemand met een 
groot hart voor het klimaat. De droogte 
van afgelopen zomer was voor hem een 
duidelijk signaal om aan de alarmbel te 
trekken. Volgens Thomas zullen we te 
maken krijgen met zeer intense neerslag 
op korte tijd en meer hittegolven. Het is 
om die reden dat Thomas elke dag vol 
passie meedenkt aan oplossingen voor 
deze zeer actuele problemen.

Tom Kersemans
Plaats 16 Kamer van 
Volksvertegenwoordigers
uit Lille

Tom Kersemans is afkomstig van Gierle. Hij 
staat op de 16de plaats voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Tom studeerde 
moderne geschiedenis en internationale 
betrekkingen en werkte tot december 2018 
als adviseur-terugkeerbeleid op het kabinet 
van voormalig staatssecretaris Theo Francken. 
Sinds januari nam Tom het mandaat op als 
schepen van Openbare Werken, Cultuur, 
Bibliotheek, Digitalisering en Communicatie 
in Lille. Als trotse vader van twee kinderen 
en uit bezorgdheid voor de toekomst van 
onze kinderen neemt Tom deel aan de verkie-
zingen. De speerpunten in zijn campagne zijn 
de problemen rond veiligheid en migratie in 
onze regio. Naast deze twee hoofdthema’s 
wil hij zich ook inzetten voor de vereenvou-
diging van procedures en de administratieve 
rompslomp voor de bedrijven en burgers.

Dag Pas
10de opvolger Vlaams Parlement
uit Olen

Op 26 vindt u ook een N-VA-kandidaat 
uit Olen terug op de kieslijsten. Dag Pas 
is de 10de opvolger op de N-VA-lijst voor 
het Vlaams Parlement. Dag is al jarenlang 
actief binnen de N-VA. In 2012 gaven de 
inwoners van Olen hem het vertrouwen 
om zes jaar lang hun stem in de gemeen-
teraad te zijn. Dat werd duidelijk gewaar-
deerd, want op 14 oktober vorig jaar kreeg 
hij opnieuw het vertrouwen om ook de 
komende jaren als gemeenteraadslid te 
blijven zetelen. Dag vindt dat er in Brussel 
voldoende aandacht moet zijn voor de 
problemen in de Kempen. Denk maar aan 
thema’s als migratie en veiligheid, maar 
ook aan vlotte en stipte treinverbindingen 
vanuit de Kempen.
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N-VA-bestuursploeg schiet uit de startblokken
Ambitieuze plannen voor Herentals
Met de nieuwe bestuursploeg gaan we voor een uitmuntend 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De uitdagingen zijn 
groot, de verantwoordelijkheden van onze drie N-VA-schepenen 
zijn dat ook. Zo gaan we onder andere werk maken van een 
aantrekkelijk handelscentrum met een attractieve Grote Markt, 
ruime ondergrondse parking aan het binnengebied achter ‘t 
Schaliken, betere en veiligere fietsinfrastructuur en een volledige 
heraanleg van de as Olympiadelaan/Belgiëlaan/Augustijnen-
laan/Jachthaven tot een innovatieve, groene stadslaan. 

Veel aandacht voor deelgemeenten en verenigingen 
Onze deelgemeenten verliezen we niet uit het oog. Zo komen er 
masterplannen voor Noorderwijk en de opwaardering van het 
Morkhovense dorpsplein. We zetten Herentals op de toeristische 
kaart als enige échte historische hoofdstad van de Kempen. 
Ook onze talloze verenigingen verdienen betere ondersteuning. 
Een nette, veilige stad met een hart voor dieren is evenzeer een 
absolute prioriteit. Dit alles zonder verlies van de zorgzaamheid 
van onze stad. 

Yoleen Van Camp
Eerste schepen van Mobiliteit, Middenstand,  
Lokale Economie, Markten, Foren en Feesten, 
Evenementen, Dierenwelzijn en Sport
We werken aan een nieuw mobiliteitsplan 
met maatregelen die het voor onze voet-
gangers en fietsers aangenamer maken. De 
ondersteuning voor onze middenstand gaat 
maal 4 en er komt een duidelijk eventplan. 
Onze sportclubs krijgen betere onder-
steuning en de nieuwe sporthal voor onze 
deelgemeenten komt er. Met de allereerste 
hondenweide aan de Hellekens is de eerste 
kiesbelofte rond dierenwelzijn alvast waar-
gemaakt. Suggesties voor losloopweides in 
Noorderwijk en Morkhoven zijn welkom.

Stefan Verraedt
Schepen van Jeugd, Toerisme, Monumenten en 
Erfgoed, Musea, Patrimonium en ICT

Stefan Verraedt blijft volop de kaart trekken 
van de vernieuwing van het jeugdhuis. Begin 
2019 werden de luchtkanalen en de trappen 
al aangepakt. Die werken stonden al langer 
gepland. Ondertussen zetten we de renova-
tie verder en pakken we ook de toiletten en 
de vloer van het jeugdhuis aan.

Pascal Van Nueten
Schepen van Ruimtelijke Ordening, Openbare 
Werken, Groen en Milieu en Begraafplaatsen

Het bureau op het administratief centrum 
van Pascal Van Nueten is ondertussen haast 
zijn tweede thuis. Zit je met een vraag of 
een probleem over ruimtelijke ordening, 
openbare werken of groen? De deur van 
Pascal staat voor alle Herentalsenaren open. 

N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur
Begin dit jaar kozen de leden van N-VA Herentals een nieuw afdelingsbestuur. Voorzitter blijft de 36-jarige Arnout De Cuyper.  
Arnout leidt de afdeling al sinds 2009. Op het partijsecretariaat in Brussel staat hij aan het hoofd van het organisatiedepartement  
van de partij. Arnout krijgt hulp van ondervoorzitter Pieter Laureys die de voorbije jaren zijn strepen verdiende in zowel de OCMW- 
als de gemeenteraad en nu nog zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, dat beslist over individuele ondersteuning voor 
Herentalsenaren. Het afdelingsbestuur breidde stevig uit en telt ondertussen maar liefst 33 bestuursleden en mandatarissen.

Onze N-VA-schepenen hebben spreekuur op maandag tussen 18 uur en 19 uur in het AC. 
Elke voorlaatste maandag van de maand vind je een van onze schepenen in het dorpshuis 
van Noorderwijk. Elke laatste maandag in dat van Morkhoven.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
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. 

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

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


