
TERNAT
  ternat@n-va.be I  www.n-va.be/ternat I jaargang 2018 I nr. 2 I september 

Ve
rk

ie
zi

ng
sd

ru
kw

er
ke

n:
 g

em
ee

nt
e-

 e
n 

pr
ov

in
ci

er
aa

ds
ve

rk
ie

zi
ng

en
 1

4 
ok

to
be

r 2
01

8

Veilig thuis in een welvarend Ternat

V.U.: SVEN DE PAEPE, HEIDESTRAAT 24, 1742 TERNAT

14 oktober staat voor de deur. Voor velen 
onder ons zijn het ‘maar verkiezingen 
zoals alle anderen’, maar vergis u niet: na 
bijna 40 jaar LVB kan u nu voor het eerst 
echt kiezen voor verandering in onze 
gemeente.

De Lijst van de Burgemeester is niet meer, 
toch niet onder de naam LVB. Hun leden 
zijn gestopt of hebben elders onderdak 
gezocht en gevonden. Niet in onze partij. 
Wij zijn op zoek gegaan naar mensen die 
oprecht verandering willen voor onze 
gemeente. 

Kandidaten zonder eigen agenda, zonder 
eisen voor een postje, maar met veel 
goede moed en met kennis van zaken. 
Kandidaten die een frisse wind door 
onze gemeente zullen laten waaien. Geen 
halve of ongedragen proefopstellingen, 
geen streepjes trekken of putjes vullen, 
geen losse flodders, wel werken aan een 
gedegen, verantwoorde én betaalbare visie 
én uitvoering voor elk beleidsdomein.

Onze gemeente staat voor enorme 
uitdagingen op het vlak van mobiliteit, 
ruimtelijke ordening, investeringsbeleid, 
lokale handel en de toenemende 
vergrijzing van onze bevolking. Op de 
volgende pagina vindt u de belangrijkste 
praktische speerpunten waaraan we 
willen werken. Ons volledig programma 
kan u terugvinden op onze webstek of 
aanvragen bij één van onze kandidaten.

Met uw steun zorgt de N-VA ervoor dat 
Ternat opnieuw een gemeente wordt 
waar u trots op kan zijn en waar u graag 
woont én werkt. Een gemeente waar 
mensen ook opnieuw vertrouwen in 
de politiek hebben. Een gemeente waar 
er beslissingen genomen worden. Een 
gemeente die er voor iedereen is.

Hoe veilig wil u Ternat? Hoe welvarend wil 
u Ternat? Hoe Vlaams wil u Ternat nog? 

Uw keuze bepaalt de verandering.  
Onze belofte? Wij stellen u niet teleur!

Veilig, Verantwoord, Vlaams

Sven De Paepe
Lijsttrekker
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Veilig thuis in een welvarend Ternat

Veilig & mobiel
•  Een gemeentelijk masterplan mobiliteit voor een verkeersveilig 

én mobiel Ternat.
•  Files wegwerken, veilige fietspaden, heraanleg kruispunten, flits-

camera’s en een spoorwegtunnel voor de Assesteenweg. 
•  Een voetpad voor elke centrumstraat, een fietspad langs elke 

toegangsweg, een veilige schoolstraat aan elke school.
•  Indien nodig extra wegen om onze dorpscentra te ontlasten van 

doorgaand verkeer en opnieuw groene en leefbare dorpen te 
krijgen.

•  Afschaffing van de voorrang van rechts langs alle hoofdwegen.
•  Schoolomgevingen met variabele zone 30.
•  Nultolerantie voor stoepparkeren en doorgaand zwaar verkeer 

door middel van ANPR-camera’s.

Verantwoord & leefbaar
•  Verdichting van onze dorpskernen, maar geen 

betonnen dorp.
•  Bescherming van bestaande open ruimte en extra 

bebossing.
•  Een bloeiende lokale handel dankzij heraange-

legde marktpleinen en een aangepast mobiliteits- 
en parkeerbeleid.

•  Een ondergrondse marktparking in Ternat en een 
randparking voor vrachtwagens.

•  Een begroting in evenwicht: gedaan met explo-
derende projectbudgetten, maar wij verhogen de 
belastingdruk niet.

•  Burgerparticipatie, maar de gemeenteraad is het 
hart van de gemeentelijke democratie.

•  Uitgebreide openingsuren van het recyclagepark, 
organische fracties gratis, afvalstraatjes in elk  
centrum.

•  Met een masterplan elektrisch rijden werken we 
de enorme achterstand weg, stroom wekken we op 
met een Ternats windmolenpark.

Vlaams & sociaal
•  Actieve promotie en controle van de eentaligheid van alle  

gemeentelijke diensten.
•  Verhoogd aanbod én promotie van taallessen Nederlands.
•  Bij de toekenning van een sociale woning of kavel houden we  

rekening met de kennis van het Nederlands en de lokale binding 
met de gemeente.

•  Elke nieuwkomer krijgt de nodige kansen voor een succesvolle 
integratie en participatie met de nodige rechten en plichten.

•  Verantwoord investeren in het verenigingsleven, het vrijwilligers- 
werk, de jeugdwerking, cultuur en sport.

•  Een eenvoudig, begrijpelijk en gedragen subsidiereglement voor 
sport- en jeugdverenigingen. 

•  Loop-, trail- en fietsroutes langs en door onze natuurgebieden 
zoals Hertigembos.

•  Een geïntegreerd seniorenbeleid over alle beleidsdomeinen met 
een actieve rol en stem voor senioren.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/ternat 

Een sterke ploeg voor Ternat

DE PAEPE Sven
Sint-Katherina-Lombeek
52
Zelfstandige ICT,  
Project Manager

1

CLAEYS Sophie
Sint-Katherina-Lombeek
35
Advocate

2

DE LEEUW Kristof
Sint-Katherina-Lombeek
35
Sales Engineer

3

DE ROOVER Stefanie
Wambeek
26
Leerkracht lager onderwijs

4

DE PAEPE Arno
Sint-Katherina-Lombeek
23
Student politieke 
wetenschappen

5

DE BACKER Rony
Wambeek
63
Gepensioneerd

25

1. DE PAEPE Sven

2. CLAEYS Sophie

3. DE LEEUW Kristof

4. DE ROOVER Stefanie

5. DE PAEPE Arno

6. VANDENBULCKE Nele

7. VERMEIR-BATSELIER Kaatje

8. DELCOURT Agnes

9. VANDENHENDE Dimitri

10. DE PETTER Jolien

11. DEPOORTER Jurgen

12. DE GODT Joanna

13. VAN DENDER Lut

14. SEMAL Pieter

15. DE TROCH Patrick

16. DE VOS Sofie

17. STAELENS Jana

18. VERMEIR Xanne

19. DE GREZ Bert

20. GIROUX Xavier

21. VERSTUYF Els

22. VANDENHENDE Marc

23. THIEBAUT Lutgart

24. BEECKMANS Urbain

25. DE BACKER Rony



Veilig thuis in een welvarend 
Vlaams-Brabant
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“ Een slankere provincie, die 
efficiënt wordt beheerd en 
meer ondersteuning biedt 
aan de gemeenten: daar 
zet ik me voor in.

Gunther Coppens 
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.

De N-VA leidt de Verandering in 
Vlaams-Brabant in goede banen.

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk. 
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA 
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig 
om de toekomst van onze regio veilig te stellen. 

De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog 
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze 
troef koesteren. 

De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar 
een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met 
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale 
blik op dit thema.

Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak 
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren 
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt 
immers niet aan de gemeentegrenzen. 

Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

1.  Gunther Coppens 
 Sint-Pieters-Leeuw

2.  Linda De Dobbeleer-  
 Van den Eede 
 Roosdaal

3.  Lena Ghysels 
 Kapelle-op-den-Bos

4.  Elke Wouters 
 Grimbergen

5.  Joris Van Den Cruijce 
 Asse

6.  Koen Moeyersons 
 Londerzeel

7.  Wivi Van Biesen 
 Zaventem

8.  Guy Uyttersprot 
 Affligem

9.  Bruno Stoffels 
 Sint-Genesius-Rode

10.  Sandra Maes 
 Kampenhout

11.  Jan Couck 
 Opwijk

12.  Ilse Van De Velde 
 Zemst

13.  Siel Olbrecht 
 Overijse

14.  Johnny De Brabanter 
 Liedekerke

15.  Lien De Slagmeulder 
 Lennik

16.  Paul Van den Bosch 
 Dilbeek

17.  Agnes Delcourt 
 Ternat

18.  Dirk Van Heymbeeck 
 Halle

19.  Darya Safai 
 Wemmel

20.  Ben Weyts 
 Beersel

Ben Weyts
Minister 
Lijstduwer


