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N-VA Dilsen-Stokkem gaat voor  
constructieve oppositie 

 Nieuwjaarsreceptie groot succes p. 3

Jong N-VA Dilsen-Stokkem uit de startblokken
Dankzij het niet aflatende enthousiasme van de jonge krachten binnen N-VA Dilsen-Stokkem ziet Jong N-VA 
Dilsen-Stokkem weldra het licht. Daarmee heeft ook Dilsen-Stokkem binnenkort zijn eigen Jong N-VA-afdeling.

Dirk Slaets
•  Huisarts 
•  Gemeenteraadslid
•  Wil zich inzetten voor  

gezondheidszorg,  
gehandicaptenzorg en  
ouderenzorg

Dirk Flipkens
•  Fractievoorzitter 
•  Wil zich inzetten voor de 

financiële en economische 
thema’s van de stad. Verder 
wil hij zich inzetten voor 
meer verkeersveiligheid en 
propere buurten

Sara Vacca
•  Jongste gemeenteraadslid 

van Dilsen-Stokkem (29 jaar)
•  Wil zich inzetten voor een 

bruisende stad met tal van 
evenementen voor de  
Dilsense jongeren en jong- 
volwassenen

Sven Hawinkel
•  Lid Bijzonder Comité voor  

de Sociale Dienst
•  Wil zich inzetten voor een  

warm, behulpzaam en sociaal 
Dilsen-Stokkem

De N-VA zal deze bestuursperiode op een constructieve wijze oppositie voeren. We willen op die manier uw 
stem laten weerklinken in de gemeenteraad. Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers.

Onze jongeren willen onder leeftijdsgenoten graag discussiëren over de politieke 
actualiteit en over zaken die voor jongeren vandaag de dag belangrijk zijn. Op die 
manier kunnen ze acties opzetten om de belangen van jongeren onder de aandacht 
te brengen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat onze Dilserse N-VA-jongeren 
regelmatig een evenement, gespreksavond of fuif organiseren. 

Wil jij ook meedoen? 
De kick-off vindt plaats op zaterdag 16 maart vanaf 14 uur in De Wissen,  
Medaerstraat 42. Uiteraard ben jij ook van harte welkom! Neem contact  
op via onze Facebookpagina Jong N-VA Dilsen-Stokkem of via  
www.n-va.be/dilsen-stokkem. Tot dan!
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Uw nieuw lokaal N-VA-bestuur
Begin februari kozen de N-VA-leden in Dilsen-Stokkem een nieuw afdelingsbestuur.

Peter Heymans
Voorzitter

Ivan Schoffelen
Ondervoorzitter

Marie-Josée 
Stassen
Secretaris

Frieda Gijsen
Penningmeester

Sabine Haenen
Organisatie- 

verantwoordelijke

Luc Van Leemput
Communicatie- 

verantwoordelijke

Sven Hawinkel
Ledenverantwoorde-

lijke

Dirk Slaets
Mandataris

Sara Vacca
Mandataris

Dirk Flipkens
Mandataris

Mathieu Lowis
Bestuurslid

Rogelio  
Pérez-Díez
Bestuurslid

Sonja Derenette
Bestuurslid

Myrthe Van  
Leemput
Bestuurslid

Tom Smits
Bestuurslid

Nieuwe afdelingsvoorzitter Peter Heymans:

“Politiek van en voor de mensen”
Peter Heymans, 44 jaar en woonachtig in het centrum van Dilsen, heeft bij de laatste bestuursverkiezingen 
de voorzittershamer overgenomen van Dirk Slaets die zich ten volle wil inzetten voor zijn mandaat als  
gemeenteraadslid.

Samen met een enthousiaste groep mensen – mannen en vrouwen, jong en oud, van diverse beroepsgroepen – wil de nieuwe  
afdelingsvoorzitter de krachten bundelen en bouwen aan een partij waar iedereen zich thuis voelt. Een partij waar elke inwoner  
van onze stad welkom is en waar op een losse en ongedwongen wijze over politiek kan gesproken worden, steeds met respect voor 
ieders mening. Een politiek die zich tussen de mensen afspeelt en warmte uitstraalt. Kortom, een politiek van en voor de mensen.  
Het ondersteunen van onze jongerenafdeling is alvast één van de speerpunten van onze nieuwe afdelingsvoorzitter.

De Foute Fluofuif was spetterende avond
De Foute Fluofuif was een initiatief en organisatie van onze 
Jong N-VA-afdeling in oprichting. De fuif vond plaats in het 
Schuttershof te Rotem op 22 december vorig jaar. De muziek 
viel in de smaak en de braadworsten waren lekker. En zoals 
steeds hadden de afwezigen ongelijk. Kortom, een geslaagde 
organisatie van Jong N-VA Dilsen-Stokkem. Eind 2019 komen 
we terug met een nieuwe fuif. Let Dilsen-Stokkem party again!

Tot dan!

Wafelverkoop voor  
de Warmste Week  
levert 1 250 euro op
Vanaf begin december vorig jaar bezocht een aantal van onze 
leden de inwoners van onze gemeente met het doel wafeltjes 
te verkopen voor De Warmste Week van Studio Brussel. Het 
werd een aangename kennismaking met tal van verrassende 
ontmoetingen en positieve reacties.

De wafelverkoop was een geweldige ervaring en we waren 
aangenaam verrast door de warme ontvangst bij de meeste 
van de door ons bezochte mensen. Uiteindelijk konden we 
1 250 euro aan het goede doel schenken.

Veel volk op nieuwjaarsreceptie  
N-VA Dilsen-Stokkem 

Op de N-VA-nieuwjaarsreceptie van 29 januari zagen we heel wat 
bekende gezichten, maar maakten we ook kennis met tal van nieuwe 
gezichten. Aftredend afdelingsvoorzitter Dirk Slaets had het in zijn 
toespraak niet alleen over de uitdagingen in Dilsen-Stokkem, maar 
ook over de pijnpunten van het huidige beleid. Hij benoemde onder 
meer het gebrek aan inspraak voor inwoners en oppositie. 

Daarna nam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Lantmeeters het 
woord. Hij belichtte in zijn speech de politieke actualiteit en gaf meer 
duiding bij het programma waarmee de N-VA in mei naar de verkie-
zingen trekt. Het was gezellig vertoeven op onze nieuwjaarsreceptie 
en er werd verder gekeuveld tot in de late uurtjes. Hopelijk bent u er 
volgend jaar ook bij!



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

Steven Vandeput | Lijsttrekker
• 52 jaar - Hasselt
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Karolien Grosemans | 2de plaats
• 49 jaar - Herk-de-Stad
• Kamerlid

                            Europa

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

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

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Zuhal Demir | Lijsttrekker
• 39 jaar - Genk
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid

Wouter Raskin | 2de plaats
• 47 jaar - Bilzen
• Voormalig Kamerlid
• Schepen

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


