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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

TERNAT

N-VA vraagt duidelijkheid:  
wat gebeurt er met uw belastinggeld?

13de eetfestijn
Vrijdag 5 april van 18 tot 21.30 uur
Zaterdag 6 april van 17 tot 21.30 uur

Nieuwe locatie! 
CC De Ploter, Kerkstraat 4,  
Sint-Katherina-Lombeek
Zalmfilet in boterroomsaus - Kalkoenfilet
Balletjes in tomatensaus - Vegetarische schotel
Democratische prijzen
Iedereen welkom!

FC Wambeek neemt KSKL Ternat over en krijgt 
er een tweede kunstgrasveld bij. Via Volleybal 
Kruikenburg krijgen Sint-Angela en Sint-Jozef er 
een grote sportzaal bij. Efficiënte inzet van geld 
en middelen en samenwerking tussen mensen en 
verenigingen kunnen wij enkel maar toejuichen. Als 
oppositiepartij is het echter onze taak om erover te 
waken dat de gemeentelijke middelen rechtvaardig 
en evenwichtig besteed en verdeeld worden.

We stellen vast dat er tot op heden nog geen financiële door-
lichting of meerjarenplanning opgesteld en goedgekeurd werd. 
Maar toch slaagt de nieuwe meerderheid erin om geld uit te  
geven waarvan we niet eens weten of we het wel hebben. Ternat 
verbindt zich er na enkele weken bestuur al toe om 1,3 miljoen 
euro uit te geven en om nog eens borg te staan voor een extra  
1,85 miljoen euro. Bovendien subsidieert deze de facto 
CD&V-meerderheid via een omwegje het katholieke net, en  
laat dat nu niet de taak van een gemeentebestuur zijn. Bouwen  
we morgen nog een sporthal voor het gemeenschapsonderwijs?

Peperdure gebouwen
Veel te grote peperdure openbare gebouwen. 11 miljoen voor 
een nieuw gemeentehuis, 8 miljoen voor de renovatie van het 
zwembad en sportcentrum, miljoenen voor een nieuw sociaal 
huis en een grote nieuwe loods op het recyclagepark … Onze 
straten en pleinen liggen er versleten en lelijk bij door een gebrek 
aan middelen, maar bouwen doet Ternat duidelijk als de beste. 
Ternat geeft in vergelijking met sommige van onze buurgemeen-
ten bijna drie keer meer uit aan de vrijetijdssector, en nog is het 
niet genoeg. Het nieuwe sportcentrum is nauwelijks geopend en 
blijkt nu al te klein om scholen en de volleybalclub te ontvangen. 
En dus moeten we alweer miljoenen euro’s ophoesten voor extra 
sportinfrastructuur.

Wie legt verantwoording af?
We stelden tot onze verbijstering vast dat het bestuursakkoord 
geen financieel luik bevat, wat meteen de afwezigheid van een 

schepen van Financiën verklaart. Zo is er bij een belastingverho-
ging natuurlijk niemand aan wie men de zwartepiet kan toespe-
len … wellicht een bewuste keuze.

Wat willen wij (niet)?
De N-VA eist een duidelijke stand zaken van de gemeentelijke  
financiën voor er nog een extra euro uitgegeven wordt. Wij 
vragen een eerlijke en transparante verdeling van de schaarse 
middelen over de verschillende domeinen, rekening houdend met 
alle inwoners en noden binnen onze gemeente. Eerst analyseren 
en dan bewust keuzes maken.  
Eerst belastinggeld uitgeven en  
dan zien waar je uitkomt, is  
onverantwoord. Twaalf  
jaar lang hebben we samen  
gezegd dat we dit absoluut  
niet wilden. De N-VA blijft  
achter die aanpak staan.

Sven De Paepe
Fractievoorzitter

N-VA Ternat stelde tot haar verbazing vast dat het bestuursakkoord 
geen financieel luik bevat.
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Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad en 
het bijzonder comité voor de sociale dienst

Sven De Paepe I Fractievoorzitter
“In 2010 werd ik gemeenteraadslid en sinds N-VA Ternat in 2012 voor het eerst op eigen benen stond, ben ik ook 
fractievoorzitter. De komende zes jaar zullen wij als grootste oppositiepartij de ‘luis in de pels’ van de meerderheid 
zijn. De betonnering van vooral Ternat en Lombeek, het financieel wanbeheer en het gebrek aan mobiliteitsoplossingen 
zijn thema’s die mij als inwoner, economist, voetganger, fietser en automobilist nauw aan het hart liggen.”

Sophie Claeys I Gemeenteraadslid
“Ik koos bij de voorbije verkiezingen gemotiveerd voor de N-VA. Dankzij uw steun ben ik sinds januari gemeente-
raadslid. Als advocate en jonge moeder wil ik me even gepassioneerd als voor mijn werk ook voor de lokale politiek 
inzetten. Voor een concreet beleid op het vlak van mobiliteit, economie en ruimtelijke ordening. Als zelfstandige 
geloof ik in maximale kansen voor lokaal ondernemerschap. Een evenwichtige mix van handel, horeca en diensten 
in combinatie met wonen, vrije tijd en openbaar groen, en toch een evenwichtig financieel beleid: daarnaar streef ik 
de komende zes jaar.”

Kristof De Leeuw I Gemeenteraadslid
“Als kersvers gemeenteraadslid wil ik erover waken dat Ternat opnieuw de gemeente wordt waar we allemaal trots 
op kunnen zijn. Een gemeente met een mooie infrastructuur, een gemeente met een toekomstvisie. Niet langer 
putjes vullen maar wegen bouwen, niet langer ad-hoc-oplossingen maar nadenken, plannen en uitvoeren. Voor mij 
is mobiliteit hét speerpunt. Ik wil meewerken aan een algemeen mobiliteitsplan waarin rekening wordt gehouden 
met alle verkeersstromen van, naar en door onze gemeente.”

Stefanie De Roover I Gemeenteraadslid
“Enkele maanden geleden zette ik mijn eerste stapjes in de politiek en vandaag zetel ik als jong raadslid voor de 
N-VA in de gemeenteraad. Als leerkracht lager onderwijs besef ik dat we als gemeente meer dan ooit moeten 
inzetten op het Nederlands. De noodzaak aan veilige schoolomgevingen en extra fietspaden in Ternat spreekt voor 
zich. Meer groen en minder verstedelijking in onze gemeente is voor mij eveneens cruciaal en daar wil ik de nieuwe 
meerderheid ook blijvend aan herinneren.”

Arno De Paepe I Gemeenteraadslid
“Als student politieke wetenschappen ben ik al enkele jaren gepassioneerd door politiek en de veranderende relatie 
met de burger. Ik geloof in een vernieuwend beleid waar burger en bestuur samenwerken waar nodig en moge-
lijk. Als twintiger zal ik er de komende zes jaar op toezien dat de vragen en problemen van onze jeugd de nodige 
aandacht krijgen.”

Nele Vandenbulcke I Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
“Sinds 2012 was ik zes jaar gemeenteraadslid voor N-VA Ternat en begin dit jaar legde ik de eed af als lid van  
het bijzonder comité voor de sociale dienst, een nieuw gemeentelijk orgaan dat alle sociale dossiers behandelt die 
vroeger binnen het OCMW behandeld werden. Een eerlijk, rechtvaardig sociaal beleid: daarvoor wil ik me inzetten.”

Xanne Vermeir I Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
“Ik ben nieuw in de politiek en nadat de N-VA me een kans gaf bij de laatste verkiezingen, zetel ik sinds begin dit 
jaar in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Als oud-hoofdleidster bij de scouts, als leerkracht en door mijn 
werk in de zorgsector besef ik maar al te goed hoe belangrijk verenigingen zijn. Alle initiatieven die verenigingen 
ondersteunen en uiteindelijk de levenskwaliteit in Ternat verbeteren, wil ik de komende jaren dan ook steunen.”
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V.l.n.r.: Elke Wouters, Kristien Van Vaerenbergh en 
ons eigen gemeenteraadslid Sophie Claeys.

Sophie Claeys I 8ste opvolger Vlaams Parlement
Sophie Claeys (35 jaar) is sinds januari gemeenteraadslid in Ternat. Haar ambitie als advocate om mensen te helpen en 
zaken te realiseren wil ze verderzetten in de politiek. Kristien en Elke steunen Sophie van harte bij haar eerste stappen 
in de nationale politiek. “De komende verkiezingen zijn meer dan ooit belangrijk. Vlaanderen heeft nood aan een trans-
parant, gezond en ambitieus beleid dat Vlaanderen versterkt. Ik wil mij in het bijzonder verder inzetten voor Ternat, het 
Pajottenland en de Vlaamse Rand, zodat we op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, milieu en integratie een 
effectief, betaalbaar en dus realistisch beleid krijgen.”

Kristien Van Vaerenbergh I 2de plaats Kamer
Kristien Van Vaerenbergh (41 jaar) uit Lennik staat op de tweede plaats op de federale lijst, net achter kopstuk  
Theo Francken. Een beloning voor haar harde werk van de afgelopen jaren. Ze is advocate en kent de werking van de 
Belgische justitie als haar broekzak. Als Kamerlid engageerde ze zich voor een betere rechtspraak en een einde aan de 
straffeloosheid. Vanuit de Vlaamse Rand blijft ze ijveren voor de volledige splitsing van BHV met eigen rechtbanken voor 
Halle-Vilvoorde.

Elke Wouters I 7de plaats Vlaams Parlement
Elke Wouters (32 jaar) zette twaalf jaar geleden haar eerste stappen in de politiek. Ze is gemeenteraadslid in Grimbergen 
en zetelt in het Vlaams Parlement, waar ze de nadruk legt op dossiers rond het groeipakket (kinderbijslag) en een efficiënte 
afvalverwerking. Ze heeft ook een warm hart voor de Vlaamse Rand. Ze ijvert voor het behoud van de open ruimte en  
het Vlaamse karakter.

N-VA Ternat kiest nieuw bestuur
De leden van N-VA Ternat verkozen in februari Dimitri Vandenhende als voorzitter van de lokale afdeling. 
Dimitri was tien jaar bestuurslid van de afdeling en was onder meer secretaris en voorzitter van Jong N-VA 
Ternat. 

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Vlaams-Brabantse  
kandidates in de kijker

“Ik vind het een enorme eer en uitdaging  
die ik met heel veel enthousiasme aanga. Tien 
jaar bestuurservaring en twee gemeenteraads-
verkiezingen: die ervaring wil ik gebruiken om 
ons sterk verjongde bestuur en onze afdeling te 
begeleiden en te laten groeien.” 

Jong en gemotiveerd
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen sloeg N-VA Ternat resoluut de weg van 
verjonging, vernieuwing en vervrouwelijking  
in. Die missie is meer dan geslaagd, want zowat 
de hele politieke fractie werd begin dit jaar  
vernieuwd en ook het nieuwe bestuur bestaat  

nu uit heel wat jonge en gemotiveerde mensen. 

Positief en duidelijk verhaal
“In de gemeenteraad en in het bijzonder comité 
voor de sociale dienst hebben we een fractie 
van zeven enthousiaste mandatarissen”, zegt 
Dimitri. “Samen met het nieuwe bestuur wil 
ik hen ondersteunen en helpen om zowel een 
constructieve als harde oppositie te voeren. Wij 
bieden een eerlijk alternatief aan in het politieke 
landschap van Ternat en zullen een positief en 
duidelijk verhaal verkondigen vanop de opposi-
tiebanken.”

Kersvers afdelingsvoorzitter 
Dimitri Vandenhende
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


