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Mireille Colson trekt N-VA-lijst  
provincieraadsverkiezingen 
Als voorzitter van N-VA Herselt ben ik trots te mogen aankondigen dat ons gemeenteraadslid  
Mireille Colson lijsttrekker is voor de Kempen voor de provincieraadsverkiezingen. Mireille is  
vandaag al fractievoorzitter voor de N-VA in de provincieraad. N-VA Herselt heeft dus twee lijsttrek-
kers op 14 oktober: Peter Keymeulen voor de gemeenteraadsverkiezingen en Mireille voor de  
provincieraadsverkiezingen.

Ook in de provincie Antwerpen heeft de N-VA de veran-
dering weten binnen te brengen. De N-VA staat voor het 
efficiënter maken van structuren om Vlaanderen te bestu-
ren. Alle zaken die de provincies doen, maar die efficiënter 
op Vlaams of gemeentelijk niveau kunnen gebeuren, moeten 
daarom ook op deze laatste niveaus gebeuren. Onder impuls 
van de N-VA zorgde dit de afgelopen jaren voor een serieuze 
afslanking van de provincies. De helft van de provinciale 
mandaten werd afgeschaft en de bevoegdheden van de  
provincies werden sterk afgeslankt.

Mireille Colson legt uit: “Dankzij de N-VA focust de  
provincie enkel nog op de zaken waar ze een meerwaarde 
kan bieden, namelijk op grondgebonden bevoegdheden 

waarvoor er coördinatie nodig is tussen verschillende  
gemeentes. De provincie zorgt zo voor de aanleg van fiet-
so-strades, meer groen in de provincie en een betere ruimte-
lijke ordening. De provincie investeert dus bijvoorbeeld ook 
in de uitbouw van het domein Hertberg in Herselt.” 

Voor Mireille is het belangrijk dat de N-VA ook provinciaal 
sterk staat, want enkel zo kunnen we het bestuur in  
Vlaanderen efficiënter maken. We hebben uw steun nodig  
op 14 oktober om dit te  
verwezenlijken!

Luc T’Syen
Afdelingsvoorzitter

Mireille Colson
(Lijsttrekker provincie)

  Trotse mama van Charel (°2015)

  Teamleader in de chemie in Oevel

  Vrije tijd:
- Muzikante bij Mission M

- Hobbykok
  Politieke verantwoordelijkheden:

-  Gemeenteraadslid Herselt

-  Provincieraadslid en fractie-

voorzitter in de provincieraad
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De kapel van Varenwinkel: de kapel van beloftes 
De inwoners van Varenwinkel vragen al jaren een gemeenschapszaal. En terecht: Varenwinkel is de 
enige deelgemeente zonder een gemeenschapszaal. Sinds haar eerste dag in de gemeenteraad steunt de 
N-VA actief deze vraag. 

Na jaren getreuzel en getalm door het schepencollege kwam er 
groen licht om de kapel van Varenwinkel om te bouwen tot een 
ruimte die zowel als gemeenschapszaal kon gebruikt worden 
als voor eucharistievieringen. Er werd een budget van 300 000 
euro ingeschreven in de begroting. Eindelijk!
 
Maar op de gemeenteraad van 23 april 2018 werd, tot ieders 
grote verbazing, plots gesproken over een nieuwbouw in plaats 
van een verbouwing. Vanwaar kwam deze beslissing? Met 
welk budget? Hebben we een idee van de kostprijs van een 
nieuwbouw? Zijn er plannen en is er een lastenboek? Werden 
er concrete afspraken gemaakt met de kerkfabriek? Op geen 
enkele vraag kon de meerderheid antwoorden.

Wie gelooft hen nog?
Het werd tijdens die bewuste gemeenteraad uiteindelijk toch 
duidelijk: er werd Varenwinkel (nog maar eens) iets beloofd,  
zonder zeker te zijn dat deze belofte kon waargemaakt worden. 
Bijzonder oneerlijk voor de inwoners van de Varenwinkel  
en een zeer duidelijk voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Wat 
heeft de meerderheid de inwoners van Varenwinkel eigenlijk 
gegarandeerd? Enkel dat de kapel zal worden afgebroken. Dat 
is het. Er is geen plan en er werd geen budget voorzien. Is dit 
eerlijk voor de inwoners van Varenwinkel? Is dit behoorlijk 
bestuur? Niet voor de N-VA.
 

Met N-VA eindelijk écht een gemeenschapszaal voor Varenwinkel
De N-VA zal werk maken van een gemeenschapszaal en niet enkel een afgebroken kapel beloven.  
Plannen, budgetteren en doen. Dat is N-VA.

Peter Keymeulen
Fractievoorzitter

Een kruis door Kruisveld: nieuwe kans voor 
transparant beleid 
Als er één dossier duidelijk maakt waarom er dringend nood is aan de kracht van verandering in  
Herselt dan is het wel het dossier Kruisveld.

Ter herinnering
De burgemeester en zijn medestanders wilden een sociale 
woonvestingsmaatschappij (waarin de burgemeester zelf 
bestuurder is) 167 sociale woningen laten bouwen op de 
kleine oppervlakte van Kruisveld te Ramsel. Samen met het 
buurtcomité zorgde de N-VA onder leiding van gemeente-
raadslid Mark Van den Wouwer voor een écht maatschap-
pelijk debat. Dit leidde tot meer dan 600 bezwaarschriften. 
Onder druk van de inwoners kon de burgemeester niet 
anders dan zijn plannen opbergen en alles herbekijken. 
De N-VA zal hierbij blijven inzetten op de noodzakelijke 
toename van het aantal kwaliteitsvolle sociale woningen in 
Herselt, maar met een goede spreiding en zeker niet in de 
vorm van concentratiewijken.

De N-VA gaat voor een andere aanpak
Een gemeentebestuur moet zijn beleid durven uitleggen aan zijn inwoners en niet boven hun hoofden beslissen.  
Er moet ook bijzondere aandacht gaan naar die mensen waarop beslissingen een grote impact hebben. Een persoonlijke 
aanpak is nodig. Luisteren naar en dialogeren met de inwoners zal leiden tot beter beleid, met een groter 
draagvlak. 

Met uw steun op 14 oktober wil de N-VA gaan voor duidelijke communicatie en dialoog, nog  
vóór de beslissingen genomen worden. Met uw steun zorgen we samen voor een transparant beleid  
in Herselt!

Pieter-Jan Parrein 
Afdelingssecretaris

N-VA Herselt in beeld
Samen met onze lijsttrekker Peter Keymeulen zorgde N-VA Herselt voor een bloemetje voor de mama’s ter gelegenheid van Moederdag.

N-VA Herselt wenst u alvast 
een deugddoende vakantie!



Wij zijn thuis in Antwerpen. Van de schepen in de haven tot de rust van Kempen. Van de 
Zimmertoren aan de Nete tot Sint-Rombouts aan de Dijle. Van de baksteentunnels langs de Rupel 
tot de Sinksenfoor in ’t Stad. Antwerpen staat er. Het is goed wonen in Antwerpen. Met de N-VA 
blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.

Veilig thuis in een welvarend Antwerpen

Veilig Verantwoord Vlaams

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


