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LAAKDAL
VU: JEROEN HELSEN, VELDSTRAAT 13, 2430 LAAKDAL

De N-VA heeft een             voor Laakdal.

Nieuw prestigeproject in 
aantocht: e-tuktuks

Al twaalf jaar lang slaagt de gemeente er 
niet in om een nuttige oplossing te vinden 
voor de oude zagerij in Klein Vorst. Een 
site die nochtans geschikt is voor tal van 
nuttige projecten. Het gemeentebestuur 
heeft nu beslist om hier elektrische tuk-
tuks te gaan verhuren.

Nochtans blijkt uit gelijkaardige projecten 
in naburige dorpen dat e-tuktuks vooral 
duur zijn en weinig gebruikt worden. Dit 
project is dan ook het zoveelste presti-
geproject. De gemeente blijft met een 
financiële kater achter

Gemeenteraadslid Niels Vermeulen ziet de 
meerwaarde voor de plaatselijke horeca 
en de Laakdalse ondernemers niet. Met 
kleine, innovatieve acties kunnen we de 
lokale middenstand met minder geld veel 
meer ondersteunen.

Niels Vermeulen
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Jeroen Helsen trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober trekt u, samen met alle inwoners van Laakdal, naar de stembus om een 
nieuwe gemeenteraad te kiezen. Jeroen Helsen zal in oktober de N-VA-lijst trekken.  
Jeroen en de volledige N-VA-ploeg gaan voor een veilige thuis in een welvarend  
Laakdal. 

Wie is Jeroen?
Jeroen is al ruim 15 jaar actief in de Laakdalse politiek. Hij is geboren en getogen in 
Laakdal. Jeroen richtte in 2010, samen met enkele gelijkgezinden, N-VA Laakdal op.  
In 2012 werd hij verkozen in de gemeenteraad en sindsdien is hij er fractievoorzitter 
voor de N-VA.

Jeroen is kantoordirecteur voor een bank- en verzekeringsmaatschappij.  
Vanuit zijn beroepservaring gaat zijn politieke interesse dus vooral uit naar financiën 
en personeelsbeleid.

De N-VA is uw garantie voor een financieel 
verantwoord beleid
De afgelopen 12 jaar werd er in onze gemeente  
onverstandig met geld omgegaan. Een spaarpot van  
6 miljoen euro is ondertussen een schuldenberg van 
bijna 20 miljoen euro geworden. De N-VA heeft de 
ambitie om door een verantwoord en zuinig beleid de 
financiële put te vullen, zónder belastingverhoging.

Op 14 oktober is het aan u. Kiest u voor de huidige 
coalitie en gaat de verspilzucht verder? Of kiest u voor 
iemand die met kennis van zaken de gemeentefinan-
ciën op een zuinige en verantwoorde manier beheert? 
Dan is Jeroen uw man en de N-VA uw partij. 

Meer weten over N-VA Laakdal?
 N-VA Laakdal
 www.n-va.be/laakdal
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Veilige schoolomgevingen: daad bij het woord
Terwijl het huidige gemeentebestuur enorme bedragen 
uitgeeft aan prestigeprojecten, kan er amper geld vrijgemaakt 
worden voor veilige schoolomgevingen. In 2018 bedraagt het 
totale budget slechts 5 000 euro. De N-VA vindt het vreemd 
dat de schepen van Mobiliteit en Financiën een oproep doet 
om werk te maken van veilige schoolomgevingen, maar er 
tegelijkertijd amper budget voor vrijmaakt.

Paul Jacops
Gemeenteraadslid Mireille Colson trekt N-VA-lijst provincieraad 

Ook in de provincie Antwerpen heeft N-VA de verandering 
weten binnen te brengen. Onze huidige fractievoorzitter uit 
Herselt Mireille Colson legt uit: “Er werd deze legislatuur een 
grondige afslanking doorgevoerd van het provinciale niveau 
waarbij de domeinen sport, jeugd, cultuur, welzijn en de in-
tercommunales verdwenen bij de Vlaamse provincies. Vanaf 
nu focussen we ons louter op de grondgebonden bevoegdhe-
den zoals op de aanleg van onze fietsostrades” aldus Mireille 
Colson. 

Mireille Colson: lijsttrekker voor de Kempen
Mireille Colson zal voor de komende provincieraadsverkiezingen de lijst in 
het arrondissement Turnhout trekken. “Als grootste fractie in het huidige 
Antwerpse provinciebestuur kunnen we best trots zijn op het werk dat we 
geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsos-
trades die nu ook belangrijke bovenlokale verbindingswegen zijn geworden, 
de uitbouw van onze groendomeinen en de Nota Ruimte die de ruimtelijke 
verrommeling in onze provincie een halt moet toeroepen”, licht Mireille toe. 

Geslaagde afslankingsoperatie
“Onze N-VA-fractie in de provincieraad wist mee een reële besparing door te voeren op de begroting. De dotaties aan partij-
en en fracties werden met 15 procent afgebouwd, het aantal gedeputeerden werd teruggeschroefd van 6 naar 4 en het aantal 
provincieraadsleden van 72 naar 36. Echter zolang de provincies bestaan willen wij op het beleid wegen en gaan voor goed 
bestuur”, aldus Colson. 

1,5 miljoen euro voor drie nieuwe kunstgrasvelden? 
De schepen van Sport wil een nieuw kunstgrasveld aanleggen bij een lokale voetbalclub. Die investering kost 
500 000 euro. De schepen heeft bevestigd dat hij andere clubs ook wil helpen met de aanleg van een kunst-
grasveld. De totale kost zou dus kunnen oplopen tot 1500 000 euro.

N-VA Laakdal denkt dat het beter is om één kunstgrasveld aan te leggen nabij de sporthal. Zo kunnen alle 
teams gebruik maken van hetzelfde veld om te trainen en de wedstrijden blijven spelen op natuurgras.

Loze verkiezingsbelofte? 
“Ik stel me wel vragen bij de timing van deze aankondiging, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober. Gezien de financiële toestand van onze gemeente is er na de verkiezingen niet zomaar 
even 1,5 miljoen euro beschikbaar voor drie nieuwe kunstgrasvelden”, zegt bestuurslid Roger Verheyen. 

Roger Verheyen, bestuurslid

Eindelijk BE-Alert in Laakdal 
Snelle en juiste communicatie door de gemeente in crisisgevallen is een must. Gemeenteraadslid Caroline 
Janssens kaartte in 2017 al aan dat ze het jammer vond dat de gemeente Laakdal nog niet had ingete-
kend op het crisiscommunicatiesysteem BE-Alert, dat gelanceerd werd door minister Jan Jambon.

Sinds kort maakt Laakdal wel gebruik van BE-Alert. Dat juicht N-VA Laakdal uiteraard toe. BE-Alert maakt 
het mogelijk dat de overheid in een crisissituatie burgers makkelijk en snel kan informeren. Je kan het 
BE-Alertbericht ontvangen via sms, een gesproken bericht of een e-mail. Caroline en de andere N-VA-ge-
meenteraadsleden hebben zich hiervoor alvast ingeschreven op www.be-alert.be. Schrijft u zich ook in?

Caroline Janssens, gemeenteraadslid

N-VA Laakdal wenst u alvast 
een deugddoende vakantie!

N-VA Laakdal met lijsttrekker Mireille Colson.

Mireille Colson
(Lijsttrekker)

  Trotse mama 
van Charel 
(°2015)

  Teamleader in 
de chemie in 
Oevel

  Vrije tijd:
- Muzikante bij Mission M
- Hobbykok

  Politieke verantwoordelijkheden:
-  Gemeenteraadslid Herselt
-  Provincieraadslid Antwerpen
-  Fractievoorzitter N-VA in 

provincieraad
-  Bestuurslid N-VA Herselt



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


