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“De N-VA is uw  
alternatief voor het 
huidige beleid.”
Peter Keymeulen, kandidaat-burgemeester

Peter Keymeulen trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober trekken we in Herselt naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te verkiezen.  
Peter Keymeulen zal de N-VA-lijst trekken. Hij is meteen ook kandidaat-burgemeester.

Drijvende kracht achter N-VA Herselt
In 2011 was Peter de drijvende kracht achter de nieuw opgerichte 
Herseltse afdeling van de N-VA. Met een vernieuwend programma 
en een sterke lijst slaagde hij er als voorzitter in om in 2012 meer 
dan een derde van de kiezers in onze gemeente te overtuigen 
om voor de N-VA te stemmen. En dat nog geen twee jaar na de 
opstart van N-VA Herselt. Jammer genoeg waren het enkele pro-
centen te weinig om het bestuur in Herselt in handen te nemen.

Constructieve oppositie werpt vruchten af
Maar dit was niet het einde van de Kracht van Verandering voor 
Herselt. De N-VA-gemeenteraadsleden wisten, onder de leiding 
van fractievoorzitter Peter Keymeulen, te wegen op het beleid. 
De afgelopen jaren heeft de N-VA dan ook via constructieve 
oppositie kunnen zorgen voor beter bestuur in Herselt. We zijn 
trots op deze verwezenlijkingen en stellen er dan ook graag 
enkele aan u voor in dit blad. 

De N-VA is uw alternatief voor het huidige beleid
Maar het is duidelijk dat wij meer kunnen en meer willen doen 
voor onze gemeente. Met uw steun willen we zorgen voor een 
nieuwe impuls om de gemeentelijke dienstverlening efficiënter, 
breder en moderner te maken. Met uw steun zorgen we voor 
meer warmte in Herselt via projecten die de mensen écht  
verbinden. 

Sterk programma, sterke ploeg
We hebben niet stilgezeten de voorbije maanden. We hebben 
hard gewerkt aan een toekomstgericht programma om van Her-
selt een moderne gemeente te maken. We hebben ook een sterke 
ploeg met competente mensen samengesteld die in staat is om de 
ideeën in de praktijk om te zetten. 

Het volledige N-VA-team is ervan overtuigd dat Peter de  
geschikte persoon is om een succesvolle campagne te voeren. 
Wij zijn er allemaal zeker van dat Peter Keymeulen de lijsttrek-
ker en de burgemeester is die van Herselt een betere plek kan 
maken voor al onze inwoners.

  Lees het interview met kandidaat-burgemeester  
Peter Keymeulen op www.n-va.be/herselt of 
op onze Facebookpagina.
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Kinderopvang in Ramsel
Hilde Vekemans - OCMW-raadslid
“We hebben er hard voor moeten vechten in de OCMW-raad, maar de nieuwe kinderopvang in Ramsel 
komt er. De N-VA klaagde al vele jaren aan dat de huidige infrastructuur ontoelaatbaar was voor de opvang 
van kinderen. Nochtans had het OCMW voldoende geld op de rekening. Dankzij de N-VA wordt kinderop-
vang terug serieus genomen.”

Wie is Peter Keymeulen? 
De Verandering Werkt in Herselt

Enthousiaste fractievoorzitter 

in de gemeenteraad.

Een gezonde geest in 
een gezond lichaam.

Familieman en voetbalfan.

Er mag al eens gelachen worden.

Girl power voor de Herseltse politiek 
N-VA Herselt heeft dit jaar al twee nieuwe dames mogen verwelkomen als bestuurs-
lid: Lore Kenis uit Blauberg en Dolinda Voet uit Ramsel. Ze willen mee helpen 
bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Ben jij ook een vrouw met pit, ideeën 
en maatschappelijk engagement? Neem dan contact op met één van onze mandata-
rissen of bestuursleden en vertel ons hoe jij wil bijdragen.

Een hart voor dieren.

N-VA ijvert voor uw verkeersveiligheid 
Mireille Colson - Gemeenteraadslid
“De Dieperstraat is al vele jaren een zwart verkeerspunt in onze gemeente. De N-VA vraagt al jaren om 
een apart fietspad aan te leggen. De huidige meerderheid beloofde al in meerdere kiescampagnes om dat 
fietspad aan te leggen. Door druk van de N-VA worden nu eindelijk budgetten voorzien en op onze vraag 
wordt de veiligheid voorlopig verbeterd met een fietssuggestiestrook.”

Herselt hartveilige gemeente 
Stefan Korthout - OCMW-raadslid
“N-VA stelde vijf jaar geleden voor om reanimatie-toestellen te plaatsen in elk deeldorp. Na drie jaar treu-
zelen door burgemeester en schepenen kwamen ze er eindelijk.”

Nieuwe en betere vuilniszakken  
Ann Gilis - Lid raad van bestuur AGB
“Gedaan met sukkelen met gescheurde vuilniszakken. Onder impuls van de N-VA kwamen er nieuwe 
vuilniszakken van een betere kwaliteit.”

Begraafplaatsen worden niet meer verplicht ontruimd   
Hans Celen - Gemeenteraadslid
“Dankzij de N-VA worden de kerkhoven niet meer verplicht ontruimd. Onze protesten tegen een ver-
plichte ontruiming bleken meer dan gerechtvaardigd. Het schepencollege heeft moeten toegeven dat het 
eigenlijk niet bevoegd is om dit in z’n eentje te beslissen.”

Herselt erkent European Disability Card
Jo Berens - Gemeenteraadslid
“Op voorstel van de N-VA erkende de gemeenteraad de European Disability Card. De kaart bewijst dat ie-
mand een handicap heeft en geeft de houder ervan recht op een aantal voordelen op het vlak van cultuur, 
vrijetijdsbesteding en sport. Een zoveelste voorbeeld van onze constructieve oppositie die van Herselt een 
warmere gemeente maakt.”

Investeren in Ramsel
Peter Keymeulen - Gemeenteraadslid
“Een schepencollege moet investeren in héél zijn gemeente. Dankzij de N-VA kwam er de nodige druk om 
ook in Ramsel, na jaren uitstel, te investeren in nieuwe voetbalvelden en in een looppad voor de Kleiputsite.”

Belastingverhoging werd gedeeltelijk teruggedraaid
Mark Van Den Wouwer - Gemeenteraadslid 
“De afgelopen jaren heeft de N-VA gestreden tegen de belastingverhoging die doorgevoerd werd door de 
huidige meerderheid. De N-VA begreep niet waarom Herselt de belastingen verhoogde zonder eerst te 
werken aan een efficiënter bestuur. Onder druk van misnoegde inwoners en de N-VA hebben de 
burgemeester en zijn schepen van Financiën hun kar gekeerd.”



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


