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Mortsel ligt me als geboortestad nauw 
aan het hart. Met N-VA stevig aan het 
roer is de verandering overal 
voelbaar. Ik reken op u om onze 
partij opnieuw het vertrouwen te 
geven om verder te gaan op de 
ingeslagen koers.

  - Bart De Wever
     Nationaal voorzitter N-VA

Veilig thuis in een welvarend Mortsel

Het is goed leven in Mortsel. De afgelopen zes jaar werd onder N-VA-bestuur 
werk gemaakt van gezonde financiën en werden vele projecten in de steigers 
gezet. Denk aan de nieuwe Parkschool, het nieuwe zwembad ‘Den Bessem’ 
of de aanleg van het park Oude-God. Ook kleine zorgen namen we ernstig. 

Daarenboven werden de wijken systematisch aangepakt, werden meer 
voet- en fietspaden aangelegd dan ooit tevoren en voorzagen we groen waar 
mogelijk. Het werk is echter nog niet af en er loeren nieuwe uitdagingen om 
de hoek.

Met uw steun willen we graag met dezelfde geestdrift verdergaan. Met een 
daadkrachtig programma, een enthousiaste ploeg en een gezonde dosis 
goesting vragen we uw vertrouwen op 14 oktober!
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Veilig thuis in een welvarend Mortsel
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 1. Erik Broeckx

 2. Goele Custers

 3. Koen Dehaen

 4. Lieve Voets

 5. Ilse Lacante

 6. Jan Claus

 7. Peter Smol

 8. Ronny Vervoort

 9. Vera Tatarinova

 10. Yannick Van den Broeck

 11. Toon Dirckx

 12. Carine Vantournhout

 13. Marc Lorrentop

 14. Jan Blommaert

 15. Dirk Brentjens

 16. Vera De Hert

 17. Luc Van Steyvoort

 18. Lili Vandecruys

 19. Nancy Crollet-Regnier

 20. Gwenda Gaublomme

 21. Frans De Vos

 22. Ariane De Laet

 23. Kevin Bauwens

 24. Maria Blijweert

 25. Lea Verlinden

 26. Machteld Van Cleemput

 27. Leen Everaert-Van Acker

 28. Dirk Rochtus

 29. Peter De Roover

Erik Broeckx
Boechoutselei 95
59 jaar
Burgemeester

01

Goele Custers
Armand Segerslei 35
48 jaar
Schepen
Manager HR-bedrijf

02

Koen Dehaen
Blauwbroedersstraat 3
56 jaar
Schepen
Apotheker

03

Lieve Voets
Pastoor Michielsensstraat 21
52 jaar
Schepen
Logopediste

04

llse Lacante
Mayerlei 24
55 jaar
Schepen
VDAB Bemiddelaar

05

Peter De Roover
Antwerpsestraat 213
56 jaar
Fractievoorzitter N-VA Kamer

29

Met uw steun wil N-VA Mortsel werk maken van een veilige, propere stad waar we als 
Vlamingen samenleven. Dat willen we doen met de volgende klemtonen ... 

Een sterke ploeg voor MortselMogen wij voortdoen?

Meer weten over het programma en de kandidaten? 
www.n-va.be/mortsel

Wij nemen verantwoordelijkheid op 
voor uw veiligheid, zowel binnen als 
buiten 
• We plaatsen een netwerk van bewakingscamera’s op 

risicoplaatsen doorheen de stad. 
• Gemeenschapswachten reageren aanspreekbaar en 

kordaat op alle vormen van overlast.
• Het nieuwe en moderne politiekantoor in de 

Drabstraat helpt criminaliteit doeltreffender beteugelen.
• Buurt Informatie Netwerken rollen we uit over heel 

Mortsel.  
Nog intensiever inburgeren voor 
meer integratie
• We ontwikkelen een nog meer intensieve aanpak 

om nieuwe Vlamingen actief te doen inburgeren en 
Nederlands onder de knie te laten krijgen.

• De jongste kinderen van nieuwkomers leiden we 
zo vlug mogelijk naar de kleuterschool om hun 
kansen te maximaliseren. 

• Nieuwkomers krijgen kansen op voorwaarde dat zij 
zich positief inpassen in de eigenheid van onze 
Vlaamse samenleving.

• Nederlands blijft de omgangstaal in alle 
kinderopvanginitiatieven zowel in de omgang met 
de kinderen als met de ouders.

‘Mortsel’ wordt ‘Mooi Mortsel’ 
• De Mooi Mortsel opknap- en opfrisrondes doorheen 

de wijken worden uitgebreid. 
• De frequentie van poetsbeurten drijven we op.
• Een nieuw ‘Tornado Team’ houdt het centrum, de 

openbare parken en de publieke ruimte proper. 
• De wijken houden we proper met creatieve 

bewonersideeën en de inzet van buurtboeners.



Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen
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“Zolang de provincies bestaan, 
moeten we ze goed besturen 
en onze stempel drukken 
op het beleid.”
Luk Lemmens
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer en het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau, maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

Vanuit Mortsel is Vera De Hert kandidaat op de lijst. “Als Mortselaar ligt 
leefbaarheid me nauw aan het hart. De Provincie investeert in fietsostrades en 
veilige fietspaden. Ze ondersteunt mee de verdere ontwikkeling van de groene 
rand rond Mortsel met o.a. de aanleg van trage wegen en het behoud van groene 
ruimten. Fort IV is een oase van erfgoed, cultuur en fijn vertoeven dankzij de vele 
subsidies. Zo investeert de provincie in een duurzame omgeving”, zegt Vera.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen al 
jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen en in 2013 
verlaagden we de dotaties aan partijen en fracties met 
15 procent. Dat moet bijdragen aan een verlaging van 
de provinciebelastingen voor gezinnen en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte          
bewaren voor de  volgende generaties.

1. Luk Lemmens 
 WILRIJK

2. Linda Lauwers 
 BOOM

3. Kris Geysen 
 BRECHT

4. Marleen Van Hauteghem 
 ZWIJNDRECHT

5. Isabelle Vrancken 
 AARTSELAAR

6. Seppe Gys 
 WOMMELGEM

7. Ilse Jacques 
 BERCHEM

8. Hugo Van Bueren 
 EDEGEM

9. Koen Palinckx 
 EKEREN

10. Pascale Gielen 
 SCHILDE

11. Vera De Hert 
 MORTSEL

12. Danny Thijs 
 BRASSCHAAT

13. Linda Verlinden 
 WILRIJK

14. Johan Staes 
 KONTICH

15. Heide-Marie Piette 
 ZOERSEL

16. Chil Brant 
 WUUSTWEZEL

17. Sven Snyders 
 BOECHOUT

18. Greet Dries 
 KALMTHOUT

19. Cordula Van Winkel 
 ANTWERPEN

20. Jan Jambon 
 BRASSCHAAT

VERA DE HERT

KANDIDAAT 

MORTSEL


