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kennis met uw Vilvoordse 
kandidaten voor 26 mei

Beste Vilvoordenaren,

Afgelopen maanden is er heel 
wat gewijzigd in het politieke 
landschap in Vilvoorde. Na een 
uiterst moeilijke samenstelling 
deed de ‘eigen portefeuille 
eerst’-coalitie haar intrede 
in het stadhuis. Onze vier 
gemeenteraadsleden zagen 
vanuit hun nieuwe rol in de 
oppositie met lede ogen aan 
hoe deze linkse coalitie van 
sp.a, Open Vld, Groen en CD&V 
meteen de eigen zitpenningen 
met 40 procent verhoogde.

Ook het bestuur van onze 
lokale N-VA-afdeling werd  
vernieuwd. Onze leden hebben 
het vertrouwen gegeven aan 
een sterke combinatie van 
ervaren mensen en jong talent. 

Tot slot trokken Ben Weyts 
en Assita Kanko samen met 
tal van andere kandidaten de 
campagne richting 26 mei op 
gang op ons Lentefeest in de 
Kruitfabriek en werd ons heus 
campagnesecretariaat op 5 
april geopend door lijsttrekkers 
Theo Francken en Ben Weyts. 
U vindt ons op het Heldenplein. 
Jan Anciaux en ikzelf zijn uw 
Vilvoordse N-VA-kandidaten.

Dries Verhaeghe
Voorzitter N-VA Vilvoorde

Magda Geeroms, Renaat Huysmans, Lena Ghysels, Jan Anciaux, Lieve Maes, Veerle Geerinckx,  
Dries Verhaeghe, Philip Roosen en Elke Wouters.

We rekenen op uw massale 
steun op 26 mei
Op onze druk bijgewoonde Lente- 
receptie in maart kwamen Ben 
Weyts (lijsttrekker Vlaams Parle-
ment) en Assita Kanko (kopvrouw 
Europese lijst) het N-VA-programma 
voorstellen. Ook gaven ze de  
Vilvoordse kandidaten een duwtje 
in de rug. Jan Anciaux staat op de 
elfde plaats voor de Kamer. Dries 
Verhaeghe vindt u op de vijfde 
plaats bij de opvolgers voor het 
Vlaams Parlement.

Zo versterken ze de lijsten van lijsttrekkers 
Theo Francken en Ben Weyts. De N-VA 
heeft de ambitie om opnieuw de grootste 
partij van Vlaams-Brabant te worden. “We 
willen absoluut ons steentje bijdragen en 
op die manier ook de stem van de Vilvoor-
denaars tot op het hoogste politieke niveau 
laten horen”, aldus Anciaux en Verhaeghe.

U vindt met onder anderen Magda  
Geeroms, Renaat Huysmans, Lena Ghysels,  
Lieve Maes, Veerle Geerinckx, Philip  
Roosen en Elke Wouters bovendien nog  
tal van andere kandidaten uit onze regio 
terug op de N-VA-lijsten.



 Vilvoorde in de lift
In april 2018 schoot Jong N-VA Vilvoorde met vijf bestuursleden uit de start-
blokken. Het verhaal dat ze brengen slaat duidelijk aan, want in enkele maanden 
tijd kwamen er twee nieuwe bestuursleden en vier nieuwe leden bij. De ploeg 
van voorzitter Jeroen Bergers is na verschillende voorstellen op de gemeente-
raad en acties in de stad ook niet meer weg te denken uit het politieke debat in 
Vilvoorde. Jong N-VA blijft ook nog altijd op zoek naar nieuwe leden of helpende 
handen bij de campagne richting 26 mei.

vilvoorde@n-va.be

Uw Vilvoordse kandidaten voor 26 mei

Jan Anciaux (60 jaar) groeide op in een groot en hecht gezin met twee zussen en vier broers. Hij is getrouwd met An 
en samen hebben ze vier dochters en zes kleinkinderen. Jan is kinesitherapeut en woont in Vilvoorde-Koningslo sinds 
1985. Hij startte samen met An in 1990 rusthuis De Stichel. Als kinesitherapeut/directeur en de voorbije zes jaar  
als OCMW-voorzitter, is hij meer dan 30 jaar actief in de ouderenzorg. Jan heeft zich geëngageerd in verschillende 
verenigingen, waaronder de Chiro, jeugdhuis ’t Mutske, motorclub De Pannenkoekenvreters, de Gezinsbond, de 
Speelgezellen, de kerkfabriek en het koor van Koningslo. Hij is momenteel N-VA-fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Vanuit de Kamer wil Jan de Vlaamse Rand leefbaar houden: “De verstedelijking heeft onze regio welvaart gebracht en 
haar opener, internationaler en kosmopolitischer gemaakt. Toch heeft ze ook voor problemen gezorgd. Het platteland 
werd verkaveld, volgebouwd, doorkerfd met drukke verkeersaders. De verstedelijking 
mag geen bedreiging vormen voor de leefbaarheid in de Vlaamse Rand en Vilvoorde.”

Interesse? Contacteer ons via Facebook of onze website vilvoorde.jongnva.be

Dries Verhaeghe
5de opvolger Vlaams Parlement

Dries Verhaeghe (31 jaar) is handelsingenieur van opleiding en woont samen met zijn vrouw Tessy  
in Peutie, waar hun twee kindjes ook naar de (kleuter)school gaan. Hij werkt nu bijna vijf jaar op het  
kabinet van Vlaams minister en lijsttrekker Ben Weyts en zetelt sinds 2015 als regeringscommissaris 
in de raad van bestuur van De Lijn. Sinds 2016 maakt hij deel uit van het afdelingsbestuur van N-VA 
Vilvoorde. Recent werd Dries door de leden tot nieuwe voorzitter van de afdeling verkozen. Als toenmalig 
jongerenvertegenwoordiger stond hij mee aan de wieg van Jong N-VA Vilvoorde. Hij is vooral bezig met 
mobiliteit, financiën en ondernemerschap.

Dries gelooft sterk in de vele troeven van de Vlaamse Rand als regio. “We moeten de troeven van deze 
Vlaamse, groene regio bewaren en versterken. Vilvoorde moet daarin een belangrijke plaats blijven 
krijgen en mag nooit de twintigste Brusselse gemeente worden. Het is mijn doel om de stem van de 
Vilvoordenaar tot op het hoogste politieke niveau te laten horen.”

Jan Anciaux
11de plaats Kamer

2



www.n-va.be/vilvoorde

N-VA blijft hard werken voor Vilvoorde
Na wekenlang gepalaver over de machiavellistische misstap van burgemeester Bonte, hebben  
sp.a-Groen, CD&V en Open Vld elkaar dan toch gevonden in het najaar van 2018. Allen schikten  
ze zich alsnog braaf naar wie ze eerder de ‘brutale, onbetrouwbare Bonte’ noemden. Dat Open Vld 
meegaat in dit linkse verhaal, goed wetende dat de partij mathematisch overbodig is en dus bij elke 
beslissing gepasseerd kan en zal worden, is onbegrijpelijk.

Door voet bij stuk te houden op een aantal cruciale punten, 
heeft de N-VA bewust voor de oppositierol gekozen. Soms 
zijn principes nu eenmaal belangrijker dan deelnemen aan 
het beleid. Zo vermeldt het Vilvoordse bestuursakkoord 
meermaals dat onze stad extra federale en Vlaamse middelen 
nodig heeft om de grootstedelijke problemen aan te pakken. 
Daarnaast wordt ook de deur voor een belastingverhoging 
wagenwijd opengezet. Het is nu duidelijk waarvoor dit linkse 
stadsbestuur deze extra middelen wil gebruiken: de eigen 
portefeuille. 

Stadsbestuur verhoogt zitpenningen
Het presentiegeld voor de gemeenteraadsleden zal stijgen van 
150 euro naar 210 euro per sessie. Zelfs als er niet voldoende 
aanwezigen zijn en de vergadering bijgevolg niet plaatsvindt 
of als de betrokkene slechts eventjes aanwezig is, wordt het 
verhoogde presentiegeld overgemaakt. Als toemaatje (en  
ongetwijfeld troostprijs voor het mislopen van een schepen-
post) trakteert het stadsbestuur de voorzitter van de gemeente- 
raad, Johan Serkeyn (sp.a), in de toekomst op een dubbele 
zitpenning.

De nieuwe, linkse bestuursploeg maakt met deze start een 
belabberde en hoogst onzekere indruk. Het is dan ook weinig 
geloofwaardig dat dit bestuur van onze Zennestad opnieuw 
de Vlaamse centrumstad zal maken die ze hoort te zijn.

Constructieve, maar kritische oppositie
Vanuit de oppositie zal N-VA Vilvoorde er alles aan doen 

om het stadsbestuur op een constructieve, maar waar nodig 
kritische manier bij de les te houden. Onze mooie Zennestad 
moet koste wat het kost deel blijven uitmaken van de  
mooie, groene Vlaamse Rand en mag niet afglijden naar de  
twintigste gemeente van Brussel. Daarvoor is een Vlaams 
welvaartsbeleid met vertrouwen in eigen kunnen nodig en 
geen bepamperingsbeleid met enkel de vraag naar extra 
(externe) middelen.

U kan hiervoor rekenen op onze vier gemeenteraadsleden: 
Jan Anciaux, John Roobaert, Viviane Schaessens en Linda 
Van Lierde.

Gemeenteraadsleden Linda Van Lierde, Viviane Schaessens,  
John Roobaert en Jan Anciaux.

Vlaams-Brabantse kandidaten geven aftrap verkiezingscampagne
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Lentefeest in de Kruitfabriek

Opening campagnesecretariaat 
op het Heldenplein

Start campagne met eerste  
verkiezingsborden in Peutie
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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. 

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

n-va.be/verkiezingen

Nadia 
SMINATE
Londerzeel

Vlaams 
volksvertegenwoordiger

2de plaats
Vlaams Parlement

Kristien  
VAN VAERENBERGH
Lennik 

Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Ben
WEYTS
Beersel

Vlaams minister

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Theo 
FRANCKEN
Lubbeek

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


