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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Op alle fronten

De gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober liggen nog vers 
in het geheugen en de Vlaamse, 
federale en Europese verkie-
zingen verschijnen al aan de 
horizon. De zenuwen staan strak 
gespannen, want er staat zeer 
veel op het spel. Ook voor de 
N-VA. Lokaal is onze partij sterk 
vertegenwoordigd met gedre-
ven raadsleden, schepenen, 
burgemeesters en provinciale 
gedeputeerden. Maar ook op 
nationaal niveau is er een be-
langrijk doel: België omvormen 
tot een confederale staat. 

Dat doel dichterbij brengen is de 
inzet van 26 mei. En daarvoor 
hebben we sterke kandidaten 
nodig. N-VA Keerbergen kon 
natuurlijk niet van aan de kant 
toekijken en vaardigt twee 
toppers af: Greet Van Camp op 
de Vlaamse lijst en Dominick 
Vansevenant op de Kamerlijst. 
N-VA Keerbergen gaat er alles 
aan doen om op alle fronten 
aanwezig te zijn. 

Johan Segers
Voorzitter N-VA Keerbergen

Uw kandidaten voor 26 mei
Op 26 mei gaan we weer met z’n allen naar de stembus voor de Vlaamse,  
federale en Europese verkiezingen. Met Greet Van Camp en Dominick  
Vansevenant vindt u op 26 mei twee Keerbergse toppers op de kieslijsten terug. 

In Keerbergen draagt Greet Van 
Camp het N-VA-verhaal al langer 
uit. Vanop de dertiende plaats op 
de Vlaamse lijst zal ze dat nu ook in 
de rest van Vlaams-Brabant doen. 
“Ik ben heel trots dat ik de lijst van 
Vlaams minister Ben Weyts mag 
versterken”, zegt Greet. “Ik kijk 
ernaar uit om samen met Dominick 
op pad te gaan om ons verhaal te 
vertellen. Voor Vlaanderen. Voor 
Vooruitgang.”

Dominick Vansevenant stelt zich kandidaat om 
Vlaams-Brabant en Keerbergen te vertegenwoor-
digen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Als informaticus is Dominick altijd in de weer  
om zaken transparanter, eenvoudiger en gestruc-
tureerder te maken met als doel meer evenwicht, 
efficiëntie en objectiviteit in te bouwen. “We 
hebben daar op elk bestuursniveau in dit land 
behoefte aan”, zegt Dominick. “De voorbije jaren 
deed ik dat voltijds als uw burgemeester en de 
volgende jaren wil ik dat ook doen in het federaal 
parlement. Geen cumul, geen spelletjes, recht voor 
de raap en ten dienste van u, van het volk.”

Greet Van Camp
13de plaats Vlaams Parlement

Dominick Vansevenant
8ste plaats Kamer

Wilt u onze kandidaten beter leren kennen?  
Hebt u vragen over hun campagne of wilt u hun campagne steunen?  

Neem dan contact met hen op via greet.vancamp@n-va.be en  
dominick.vansevenant@n-va.be

28 maart - 20 uur - GC Den Bussel
Iedereen welkom!

Met Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn

Thema-avond sociale zekerheid
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Nieuwe gezichten in de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst

Liesbet woont al 28 jaar in Keerbergen. Vorig jaar zette ze 
haar eerste stap in de politiek. “Ik ben mijn kiezers heel 
dankbaar voor hun steun. Dankzij hen krijg ik de kans om 
te zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst.” 

Die functie is Liesbet op het lijf geschreven, want het 
welzijn van de Keerbergenaar ligt haar nauw aan het hart. 
“Ik zal me de volgende zes jaar dan ook voor honderd 
procent inzetten”, besluit ze.

Lena woont al 27 jaar in Keerbergen. Ze is al zes jaar secretaris van N-VA 
Keerbergen. De volgende drie jaar zal Lena deel uitmaken van de gemeente- 
raad, daarna wordt ze lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
“Ik ben heel blij dat de kiezers mij hun vertrouwen hebben gegeven. Ik zal 
er dan ook alles aan doen om dat vertrouwen niet te beschamen.”

“Als gemeenteraadslid in de oppositie zal ik er mee over waken dat onze 
gemeente op een sterke en correcte manier georganiseerd en geleid 
wordt. Ik zal zeker ook zelf voorstellen doen om zo een positieve bijdrage 
te leveren aan het bestuur van de gemeente. Daarbij zal ik actief luisteren 
naar de inwoners en zo hun stem zijn in de gemeenteraad.” 

Liesbet Slaets

N-VA Keerbergen vindt het belangrijk dat u in  
optimale omstandigheden kunt sporten in onze  
gemeente. De voorbije jaren is er dan ook hard  
gewerkt aan kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.  
Veel projecten zijn afgewerkt en we werkten een  
duidelijke toekomstvisie uit. Dat kan elke Keerbergse  
sporter, sympathisant en coach vaststellen. De N-VA 
vraagt dat het gemeentebestuur die inspanningen  
voor sport verderzet.

Sport in Keerbergen is gegroeid: de sportieve successen volgen elkaar op. 
Op korte termijn zette N-VA Keerbergen de uitbreiding van de Gympies- 
hal en het nieuwe hockeyveld voor de Tigers in gang. De bouw van een 
nieuwe C-hal moet ook uitgevoerd worden, met extra parking. Die nieuwe 
hal kan ook als geluidsgeïsoleerde fuiflocatie gebruikt worden.

Verdergaan met opgestarte dossiers
De N-VA is ervan overtuigd dat het maatschappelijk gezien meer loont om te investeren in sport dan in beton om een auto over  
te laten rijden. Helaas is niet iedereen in het gemeentehuis daarvan overtuigd. N-VA Keerbergen vraagt met aandrang om zo snel 
mogelijk verder te gaan met de opgestarte dossiers. We reiken daarbij elke politieke partij die mee aan de kar wil trekken, de hand,  
en de nieuwe schepen van Sport in het bijzonder. Go gemeentebestuur, go!

Eind januari was er in de kranten en op sociale media veel commotie rond mogelijke kwikvervuiling op de 
nieuwe verkaveling ‘De Zandjan’, gelegen langs de Bakestraat en de wijk Vogelzang. De site, waar een nieuwe 
woonwijk voor 76 jonge gezinnen gebouwd wordt, was volgens de projectontwikkelaar “vroeger vervuild door 
een kwikfabriek”, maar werd “tot op 30 centimeter volledig afgegraven en grondig gesaneerd”. Maar over die 
sanering is veel onduidelijkheid. N-VA Keerbergen vraagt dat het gemeentebestuur de toekomstige bewoners 
van de site correct informeert.
Tijdens een persconferentie verklaarde de projectontwikkelaar 
dat de site langs de Bakestraat grondig gesaneerd werd en “tot de 
gezondste gronden van Keerbergen” behoort. Dat de vervuilde 
grond in deze verkaveling gesaneerd is, – met de hoge kosten 
hieraan verbonden – werd ook bevestigd door burgemeester 
Ann Schevenels (Open Vld). Maar op sociale media stelden 
heel wat ongeruste buurtbewoners vragen over de uitgevoerde 
sanering. 

Bodemsanering of niet?
In het belang van de toekomstige eigenaars onderzocht 
N-VA-gemeenteraadslid en voormalig schepen van Leefmilieu 
Frank Van Nuffelen een aantal beweringen. Volgens de Open-
bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM is er alvast geen 
bodemsanering gebeurd op de site. Ook bij de Grondbank vzw, 
waar de aannemer van de verkaveling geregistreerd is en waar 

elke verplaatsing van grond op de verkaveling aangevraagd  
moet worden, weet men van geen sanering. Ook de buurt- 
bewoners die we gesproken hebben, stellen dat er geen sanering 
gebeurde. Volgens OVAM moet de site niet gesaneerd worden, 
maar moet de historische kwikvervuiling duidelijk vermeld 
worden op de bodemkundige attesten, met duidelijke gebruiks-
voorwaarden.

Nood aan correcte info
De N-VA vraagt aan het huidige gemeentebestuur om de toe-
komstige eigenaars correct te informeren en daarbij de nodige 
afstand te houden van de belangen van de projectontwikkelaar. 
“Als blijkt dat er zich effectief nog kwik in de grond bevindt, 
moeten de bewoners weten hoe ze daarmee moeten omgaan”, 
zegt Frank Van Nuffelen. “Op www.gezonduiteigengrond.be 
staan heel wat bruikbare tips.”

N-VA Keerbergen supportert  
voor investeringen in sport

‘Gezondste grond van Keerbergen’ vervuild met kwik?
N-VA vraagt correcte informatie  
voor toekomstige bewoners

Lena De Clippeleer

Frank Van Nuffelen, gemeenteraadslid

Dominick Vansevenant 
Oud-burgemeester, voormalig schepen van Sport



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. 

Vlaams Parlement

Ben Weyts | Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

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

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

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

Kamer van Volksvertegenwoordigers

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

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

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


