N-VA Ternat wenst u fijne feestdagen!

TERNAT

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

  ternat@n-va.be
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V.U.: SVEN DE PAEPE, HEIDESTRAAT 24, 1742 TERNAT

N-VA Ternat wenst u
een fijn 2018!

« Rien ne va plus »

Wat zou u doen met 25 miljoen?

(vrij vertaald : Het lukt niet meer)

Vul onze enquête in!

Sven
De Paepe

Uw mening is belangrijk voor ons. Binnenin vindt u een
twintigtal vragen verdeeld over vijf domeinen, die u op enkele
minuten kan invullen. Dat kan op papier of online.
De papieren versie kan u bezorgen aan een van onze gemeenteraadsleden.
Online vindt u de vragen makkelijk via Facebook of via onze website
www.n-va.be/ternat

Minister Jan Jambon
komt naar Ternat voor
een rondetafelgesprek
met Kamerlid Kristien
Van Vaerenbergh.
In samenwerking met
N-VA Dilbeek, Lennik
en Affligem.

Nieuwjaarsevent N-VA Ternat
Vrijdag 26 januari - 19 uur

Gemeentehuis Ternat, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
© Anne Deknock

Casinobezoekers kennen deze klassieke uitspraak, maar ik stel me voor
dat sommige leden van het huidige
gemeentebestuur dit ook wel eens
mompelen tijdens de collegezittingen
of in hun slaap. De neergang van de
ooit zo sterke LVB is aandoenlijk, maar
was eigenlijk onvermijdelijk. Het is
enkel wachten tot de Ternatse kiezer
er zelf officieel de stekker uit trekt.
Vanuit de N-VA beseffen wij als mensen én politici maar al te goed dat alles
vergankelijk is, maar toch bereiden wij
ons voor om ook onze stempel op onze
gemeente te drukken als Ternat ons dit
toelaat. Wij geloven daarbij sterk in de
kracht van grote nationale partijen om
een visie en een beleid te ontwikkelen
en om projecten op tafel en in beweging te krijgen. Wij geloven al even
sterk dat inwoners, belastingbetalers
hierbij betrokken moeten worden.
Daarom wijden we deze uitgave grotendeels aan u, inwoner van Ternat. De
resultaten van deze bevraging zullen
ons helpen om tijdens onze komende
programmadagen een sterk, realistisch
en vooral breed gedragen programma
op te maken. Ik nodig u van harte uit
om op de volgende pagina’s of online
enkele vragen te beantwoorden.
Terwijl ik dit schrijf vallen de laatste
herfstblaadjes en de eerste sneeuw,
maar toch wens ik u nu al prettige en
veilige feesten.

Iedereen welkom!

Noteer nu al in
uw agenda
Zaterdag 3 maart
Volgende programmadag op
een leuke locatie. Iedereen is
welkom na inschrijving of na
een seintje.
Zaterdag 17 en zondag
18 maart
Jaarlijks eetfestijn van N-VA
Ternat in de Katarinakring.

Wilt u zich samen met een groeiende
jonge en enthousiaste partij inzetten voor
uw gemeente?
Een gemeenteraad of gemeentelijke
commissie bijwonen? Aan een van onze
programmadagen deelnemen? Zelf
meewerken aan de verandering die Ternat
nodig heeft?
Stuur gerust een berichtje
of bel naar een van
onze raadsleden of
bestuursleden en wij
nemen contact met
u op.

Ternat wants you!
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N-VA Ternat wenst
u een prettige kerst!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uw mening telt!
Waaraan zou u 25 miljoen
besteden in Ternat?
Onze gemeente ontvangt jaarlijks zo’n 25 miljoen euro, deels van uw belastinggeld. Wat zou u hier mee doen? Vindt u dat het huidige
gemeentebestuur hiermee genoeg doet? Inspraak is voor N-VA Ternat geen loos begrip. U kan echt wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in, want uw mening telt. Ternat is ook van u!
U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Ternat, noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)

Ik ben

jaar

Ik ben  man

Contactgegevens (niet verplicht)
 vrouw

Ik woon in deelgemeente:

Naam:

Voornaam:

Tel.:

E-mail:

 Mobiliteit & Veiligheid
helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

 Er is voldoende openbaar vervoer











 Fiets- en voetpaden zijn in goede staat











 Er is een goede doorstroming van het verkeer











 De lokale politie is voldoende aanwezig in het straatbeeld











 Er moeten meer buurtinformatienetwerken komen











Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Wonen & werken in Ternat
helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

 Er zijn voldoende en betaalbare woningen in Ternat











 Er is voldoende potentieel om te ondernemen











 Ondernemers en landbouwers krijgen genoeg steun











 Het is aangenaam winkelen in Ternat











 Ik ben tevreden over het afvalbeleid in Ternat











Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ternat@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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 Vrije tijd
helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

 Er is genoeg vakantieopvang voor kinderen











 Verenigingen krijgen de nodige steun











 Er is voldoende aandacht voor G-sport











 Het cultuuraanbod is toegankelijk voor iedereen











 De sportinfrastructuur is up-to-date











 Onze toeristische troeven worden in de kijker gezet











Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Zorg & onderwijs
helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

 De sociale voorzieningen zijn gekend en toegankelijk











 Er is een degelijk seniorenbeleid











 Er zijn voldoende seniorenflats in uw deelgemeente











 Er zijn genoeg plaatsen in onze scholen











Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Gemeentelijke diensten & inspraak
helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

 De gemeente reageert snel genoeg op uw vragen











 De gemeente informeert u voldoende











 Gemeentelijke inspraakmomenten zijn nuttig











Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/ternat

www.n-va.be/ternat

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

22/11/2017 16:02:01

