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V.U. Dirk Vereycken
Zoetewei 140
2580 Putte

Het prachtige resultaat van de N-VA bij de federale verkiezingen afge-
lopen zomer is wellicht niemand ontgaan, maar ook in Putte is de N-VA
actief. 

De relatief kleine afdeling die reeds bestond bij de oprichting van de 
N-VA in 2001 is het voorbije jaar aanzienlijk gegroeid en wordt momen-
teel volop uitgebouwd met het oog op de toekomst. Zo heb ik de eer u
ons eerste huis-aan-huisblad voor te stellen.

Na het recente verkiezingssucces van de N-VA is het immers onze
ambitie om vanaf 2012 mee het beleid in Putte te bepalen. N-VA Putte
wil behouden wat goed is, maar aanpassen en vernieuwen daar waar
nodig. 

Iedereen die samen met de N-VA wil streven naar een warme, res-
pectvolle samenleving, is van harte welkom om mee te werken.
Geïnteresseerd? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze
bestuursleden. U vindt hun gegevens onderaan deze bladzijde.

Het bestuur van N-VA Putte wenst u en uw familie een heel geluk-
kig 2011, zonder zorgen en met een goede gezondheid!

Dirk Vereycken
Voorzitter N-VA Putte

Beste N-VA’er, 

2010 was het meest succesvolle jaar uit de geschiedenis van onze partij. 

Des te meer reden dus om dit topjaar feestelijk af te sluiten en met zijn allen 

het glas te heffen op een even voorspoedig 2011!

Het arrondissementeel bestuur van Mechelen nodigt U graag uit op haar

JAARLIJKSE 

NIEUWJAARSRECEPTIE
Deze gaat door op zaterdag 5 februari 2011 in feestzaal “Kennedy”, Koningsbaan 24 te 2580 Beerzel (Putte). 

Wij verwelkomen U graag vanaf 18u op een smakelijk natje & droogje. Toespraken beginnen vanaf 18.30u.

JAARLIJKSE 

NIEUWJAARSRECEPTIEJAARLIJKSE 

NIEUWJAARSRECEPTIE

Spreker is

HUUB
BROERS

Senator voor de N-VA en

Vlaams burgemeester

van Voeren

Wij hopen alvast 

U daar te 
mogen begroeten!

Geert Aerts

Arrondissementeel voorzitter

Rik Verwaest

Arrondissementeel secretarisMet Vlaamse groeten,

Denken, durven, doen … ook in Putte!

Het bestuur van N-VA PutteN-VA-Afdelingsvoorzitter 
Dirk Vereycken en 

secretaris Jeroen De Cuyper

Interesse om mee te werken aan de uitbouw van de N-VA in Putte? 
Contacteer dan ons N-VA-bestuur!

Voorzitter - OCMW-raadslid
Dirk Vereycken
Zoetewei 140 - 2580 Putte
dirk.vereycken@n-va.be 
t. 015 75 60 21

Secretaris
Jeroen De Cuyper
Prinsenstraat 8 - 2580 Putte
jeroen.decuyper@n-va.be 
t. 0495 45 66 14

Bestuursleden
Joris Halsberghe
Gerda Juchtmans
Jetty Allaert
Yannick Verrydt

020/11- PUTTE:047-  16-01-2011  16:10  Pagina 1



De plannen van het gemeentebestuur en het OCMW om seniorenflats te bouwen
in Beerzel zorgen al enige tijd voor beroering. De inplanting is voorzien vlak
tegen de gevel van de parochiezaal, waardoor er heel wat geluids- en andere
overlast zal zijn voor de bewoners van deze seniorenflats. 

“Ook bij het bouwdossier zelf stellen we ons nog heel wat vragen”, aldus
OCMW-raadslid Dirk Vereycken (N-VA). “Het is duidelijk dat het voortbestaan
van de parochiezaal als kloppend hart van het Beerzels verenigingsleven hier-
mee in het gedrag komt. Het gemeentebestuur en het OCMW zijn zich echter
van geen kwaad bewust en vegen alle bezwaren van tafel.” 

BEZWAARSCHRIFT 
Daarom diende N-VA Putte met steun van het Beerzels verenigingsleven een
bezwaarschrift in. Het is een goede zaak dat men voorziet in de oprichting van
seniorenflats, maar dat mag niet ten koste gaan van de Beerzelse parochiezaal. 

Wie ben je? 
Jeroen: “Ik werd 31 jaar geleden geboren en ben
opgegroeid in Hallaar. Ons gezin was politiek erg
actief, eerst bij de Volksunie en later bij de N-VA.
Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik met mijn
vriendin gaan samenwonen in Putte.”

Wat doe je in je dagelijks leven? 
Jeroen: “Sinds eind 2009 werk ik als parlemen-
tair medewerker van N-VA-Kamerlid Flor Van
Noppen. Door dagelijks met mijn neus op de
federale impasse te worden geduwd ben ik zo
mogelijk nog meer overtuigd geraakt van de
noodzaak tot verandering die de N-VA voorstaat.”

Waarom N-VA Putte? 
Jeroen: “Na het succes van de federale verkiezingen wacht ons nu de grote
uitdaging om lokaal te verankeren met het oog op de gemeenteraadsverkie-
zingen  van 2012. Geen eenvoudige opdracht, maar ik ben ervan overtuigd
dat de N-VA ook op lokaal vlak een belangrijke rol te spelen heeft. Ik  doe dan ook een warme oproep aan
iedereen die zich hiervoor actief of passief wil inzetten om met ons mee te werken.” 

Waarmee vul je je vrije tijd in?
Jeroen: “In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk te sporten. In een dwaze bui heb ik mezelf de uitdaging
gesteld dit jaar een marathon te lopen, toch een hele tocht. Ik word al moe als ik er nog maar aan denk, maar
voorlopig zit ik op schema (lacht).”

OCMW-plannen nefast 
voor Beerzelse parochiezaal

Bestuurslid in de kijker

OCMW-raadslid 
Dirk Vereycken (N-VA): 
“De N-VA is niet tegen 
de bouw van 
seniorenflats, maar dat 
mag niet ten koste gaan van de
Beerzelse parochiezaal.”

Jeroen De Cuyper:
“Overtuigd van 
de noodzaak tot 
verandering”

Naam: Jeroen De CuyperLeeftijd: 31 jaarGezin: SamenwonendBeroep: ParlementairmedewerkerHobby: lopen
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Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx 
is de politieke peter van N-VA Putte

Marc Hendrickx is de “politieke peter” van de afdeling
in Putte. Wij trokken naar Mechelen voor een gesprek
met dit Vlaams Parlementslid en Mechels gemeente-
raadslid.

“Al tientallen jaren trek ik voor onze partij mee aan de
kar in het arrondissement Mechelen”, gaat Marc
Hendrickx van start. Marc is Vlaams Parlementslid
voor de N-VA en kan bogen op vele jaren politieke
ervaring. 

EEN BELOFTEVOLLE AFDELING IN PUTTE
“Ik stond als partijbestuurslid mee aan de wieg van de
N-VA, nadat ik sinds mijn studententijd al bij de VU
was. Het doet me dan ook veel plezier dat ook in onze
regio steeds meer enthousiaste Vlamingen bereid zijn
het N-VA-verhaal te gaan vertellen in hun gemeente.” 
Ook in Putte, zo gaat Marc verder: “In Putte staat nu
een dynamische en beloftevolle N-VA-afdeling klaar
waar ik het grootste vertrouwen in heb. Het bestuur is
een ideale mix van jonge krachten en ervaren militan-
ten!”

ARMOEDEBELEID EN KORDAAT 
INTEGRATIEBELEID
“Op 7 juni 2009 werd ik verkozen in het Vlaams
Parlement. Een politiek “groentje” was ik echter niet:
ik werkte eerder als beleidsadviseur bij verschillende
regeringskabinetten en sinds 2001 ben ik gemeente-
raadslid in Mechelen”, gaat Marc verder. “Van 2001 tot
2007 was ik bovendien voorzitter van de sociale huis-
vestingsmaatschappij MGW. Die ervaring kon ik
gebruiken bij mijn werk als Vlaams Parlementslid.” 
Gevraagd naar zijn stokpaardjes, bewijst Marc zijn
gedrevenheid: “Dat zijn er heel wat! In de eerste plaats
bekommer ik me om de rechten en plichten van socia-
le huurders, om een actief Vlaams armoedebeleid en
een kordaat integratiebeleid voor nieuwkomers. Op al
die domeinen verrichte ik in het parlement het voorbije
jaar heel wat werk. Van de mensen op het terrein krijg
ik daarvoor veel waardering.”

STERK VLAAMS BUITENLANDS BELEID
In het Vlaams Parlement is Marc effectief lid van de
commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Hij
zetelt ook in de commissie Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden en Internationale
Samenwerking en als plaatsvervanger in de commissie
Financiën en Begroting. 
“In de commissie Buitenlands Beleid verdedig ik het
N-VA-verhaal van een sterk Vlaams buitenlands
beleid. Als volksnationalist neem ik met veel overtui-
ging de verdediging op van onderdrukte volkeren

overal ter wereld. Ik vertegenwoordig Vlaanderen ook
in het Europees Comité van de Regio’s en bij de
Benelux. In december 2010 werd ik als eerste Vlaams-
nationalist ooit voorzitter van de commissie Buiten-
landse Zaken in het Beneluxparlement.”

EEN LUISTEREND OOR
Uiteraard vergeet Marc daarbij het arrondissement
Mechelen niet, en in het bijzonder zijn petekind, onze
afdeling in Putte. “Als u een concreet probleem heeft,
met vragen zit over het Vlaams beleid of als u met de
school of vereniging een bezoek wenst te brengen aan
het Vlaams Parlement, aarzel dan zeker niet om met
mij contact op te nemen!” 

Marc Hendrickx contacteren kan via 
marc.hendrickx@vlaamsparlement.be 

telefoonnummers 0495 10 17 27 en 02 552 42 16  

Neem zeker ook eens een kijkje op 
www.marc-hendrickx.be 

als u op de hoogte wilt blijven!

Marc Hendrickx: 
“Al tientallen jaren 
trek ik voor onze partij
mee aan de kar in het
arrondissement
Mechelen.”
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Wij vragen ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: "Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak."

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.
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