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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DIEST

16 juni van 9 tot 12 uur
Zaal Scafnis
Sint-Hubertusplein, 3290 Diest

 Zomers ontbijt

Jonger dan twaalf jaar: 6 euro
Ouder dan twaalf jaar: 12 euro

Inschrijven bij John Haex via 0470 58 09 53  
of john.haex@n-va.be

In februari kozen de N-VA-leden van Diest een nieuw bestuur. John Haex zal ons gemotiveerde  
afdelingsbestuur de komende drie jaar leiden als voorzitter.
“Met veel enthousiasme zal ons dynamische team zich inzetten om uw belangen te behartigen”, zegt kersvers voorzitter John 
Haex. “En daarvoor luisteren we uiteraard naar u, inwoner van Diest. Ook met onze jeugd, die een duidelijke mening heeft, 
willen we graag overleggen. Aarzel dus zeker niet om ons aan te spreken wanneer u ons in de straten van Diest ontmoet.”

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Wij kunnen u met enige trots meedelen dat  
er maar liefst drie Diestenaren op de N-VA-lijsten staan: Jeroen Overmeer, Hilde Kaspers en Frederik Boone. 
Het nieuwe afdelingsbestuur wenst hen veel succes en hoopt ook op uw stem. 

John Haex I Voorzitter N-VA Diest

V.l.n.r.: Louis Van Roey, Geert Nijs, Lieve Sels, Albert Volders, John Haex, Paul Bocken, Lydia Mertens, Fred Aerts, Guido Reekmans,
Hilde Kaspers, Chris Flamaing, Renaat Rijnders, Frederik Boone. Niet op de foto: Lieve Geurden en Dominique Bellen.

N-VA Diest heeft nieuw bestuur

Hilde Kaspers
12de plaats Kamer

Frederik Boone
7de opvolger 
Vlaams Parlement

Jeroen Overmeer
1ste opvolger  
Europees Parlement

Uw kandidaten op 26 mei: lees op pagina 2 en 3 meer over Hilde, Frederik en Jeroen



diest@n-va.be

Hilde Kaspers
12de plaats Kamer

“Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. Onze slogan drukt onze vaste wil en ambitie uit 
om met ons hervormingsbeleid door te gaan en meer verandering en vooruitgang in 
de steigers te zetten. Want de verderzetting van veranderingen is niet vanzelfsprekend. 
Traditionele politieke krachten liggen gretig op de loer om onze hervormingsagenda af 
te remmen en waar mogelijk terug te schroeven. 

Dat betekent dat we op 26 mei alle zeilen moeten bijzetten om de toekomst van Vlaan-
deren in ons land veilig te stellen. Daarom steun ik vanop de twaalfde plaats met volle 
overtuiging de N-VA-lijst voor de Kamer. Want ook in Vlaams-Brabant is een stem 
voor de N-VA niet alleen een nuttige, maar ook een noodzakelijke stem. Samen kunnen 
we het verschil maken.”

Frederik Boone
7de opvolger Vlaams Parlement

“Vaak hoor ik stemmen opgaan voor een afslanking van de overheid en ik begrijp  
die oproep. We betalen erg veel belastingen en wat we ervoor terugkrijgen, is niet in 
verhouding. Onze overheid mist efficiëntie en het is mijn overtuiging dat de ingewik-
kelde en inefficiënte staatsstructuren daarin een belangrijke rol spelen. Ik hoor ook 
‘staatkundige experts’ oproepen om alles weer te federaliseren. Maar laten we niet 
vergeten dat het unitaire België met wafelijzerpolitiek en Vlamingen als tweederangs-
burgers sterke argumenten waren om de regionalisering van bevoegdheden te eisen. 

Veel bevoegdheden werden na lang ‘gemarchandeer’ versnipperd en in stukken en 
brokken geregionaliseerd. Neem nu gezondheidszorg. Dat is deels een regionale en 
deels een federale bevoegdheid. Dat staat een doeltreffend beleid in de weg. Daarom  
ijver ik voor een nieuwe staatshervorming waarbij de bevoegdheden volledig in  
Vlaamse handen komen. Homogene bevoegdheidspakketten – zoals dat het geval  
is bij onderwijs – zijn nodig om onze overheid efficiënter te maken. Zo kunnen de  
Vlamingen én onze Waalse buren genieten van een efficiëntere overheid.”

Uw kandidaten op 26 mei

•  58 jaar
•  Diest-Centrum

•  Oogheelkundig assistente

•  Provincieraadslid

•  47 jaar
• Diest-Centrum
• Vader van drie kinderen
•  Commercieel verantwoordelijke
•  Fractievoorzitter gemeenteraad
•  Voormalig voorzitter N-VA Diest
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Jeroen Overmeer
1ste opvolger Europees Parlement

“Wij zijn geen kritiekloze eurofielen die streven naar een Europese superstaat. Wij zijn ook 
geen populistische eurosceptici die vergeten dat we vrede en welvaart aan de EU te danken 
hebben. Wij vinden wel dat de EU beter moet presteren dan vandaag: de EU moet focus-
sen op die domeinen waarin ze door schaalgrootte een meerwaarde kan betekenen. Samen-
werken op Europees niveau waar nodig, autonomie van lidstaten waar mogelijk.

•  De EU moet onze buitengrenzen beter beschermen. Open grenzen binnen de EU zijn 
maar mogelijk als we onze buitengrenzen daadkrachtig controleren en desnoods sluiten 
voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid.

•  De EU moet de strijd tegen sociale dumping verder opvoeren en beseffen dat het draag-
vlak voor het vrij verkeer van personen binnen de EU enkel kan groeien indien iedereen 
hetzelfde loon krijgt voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Een Poolse bouwvakker die 
hier werkt, mag niet goedkoper zijn dan een Vlaamse.

•  De EU moet ook onze bedrijven beter beschermen. Hoe sterker we deloyale concurrentie 
van landen buiten de EU kunnen voorkomen, hoe meer draagvlak er is voor een vrije 
Europese interne markt.

•  De EU moet de ‘eenheid in verscheidenheid’ blijven bewaken. Mensen  
voelen zich als gevolg van migratie en globalisering alsmaar meer bedreigd  
in hun eigen cultuur, taal, dagelijkse leefgewoonten, normen en waarden.  
Respecteer die angst en bescherm die identiteit zoveel mogelijk. Leg niet  
nodeloos het Engels op in de hele EU. Ons kleurrijke palet aan talen en de 
geweldige literatuur die in al die talen al honderden jaren geproduceerd wordt, 
zijn net culturele troeven waar de hele wereld ons voor benijdt. Laat ons die 
eenheid in verscheidenheid net koesteren.”

Een onbezorgde oude dag
Donderdag 9 mei om 19.30 uur 
Den Egger - Blauwe Zaal, August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Zal u later voldoende pensioen hebben om te kunnen genieten van een onbezorgde oude dag?  
Wij vinden het tijd om enkele misverstanden uit de wereld te helpen. N-VA Aarschot, Scherpenheuvel- 
Zichem, Diest, Bekkevoort en Glabbeek slaan voor deze thema-avond de handen in elkaar.

Kamerlid Jan Spooren (4de plaats Kamerlijst), pensioenspecialist van de N-VA, en Vlaams  
Parlementslid Peter Persyn (1ste opvolger Kamerlijst), gespecialiseerd in ouderenzorg, komen  
op 9 mei naar Scherpenheuvel-Zichem. Zij komen u haarfijn uitleggen hoe de N-VA onze  
pensioenen betaalbaar wil houden. Na de uiteenzetting zal u zich een helder beeld kunnen  
vormen van de uitdagingen die zich stellen, de oplossingen die we voorstellen en de maatregelen  
die we al namen. De toegang is gratis en iedereen is welkom, ook niet-leden!

Noteer in 
uw agenda!

•  40 jaar
•  Diest-Centrum

•  Master Germaanse taal- en letterkunde 

(KU Leuven) en diploma European Studies 

(Johns Hopkins University, Bologna)

•  Kabinetschef Vlaams minister-president 

Geert Bourgeois

•  Voormalig woordvoerder N-VA-partij- 

voorzitter Bart De Wever

•  Voormalig gemeenteraadslid

•  Vrijwilliger in het bestuur van tennisclub 

KTC Diest
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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


