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MEERHOUT
VERKIEZINGSUITGAVE – V.U.: WALTER VERBRAEKEN, MARKT 11B, 2450 MEERHOUT

Maak kennis met uw andere N-VA-kandidaten. Lees meer op blz. 3.

Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, 
federale en Europese parlement te kiezen. Vanuit Meerhout is Jan Eeman uw 
N-VA-kandidaat. Jan  is 6de opvolger op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. 
We stelden Jan vijf vragen.

Waarom ben je kandidaat voor de N-VA?
De N-VA is een warme partij die door een realistische bril naar de problemen kijkt. De partij 
heeft de afgelopen jaren op tal van terreinen het verschil gemaakt. Denk maar aan thema’s  
als economie, veiligheid, justitie, dierenwelzijn en asiel en migratie. Ook de komende jaren 
moeten we die ingeslagen weg verderzetten. Daar zet ik graag mee mijn schouders onder. 

Je werkt als hulpverlener. Hoe verbind je dat met aan politiek doen?
Als hulpverlener heb ik in verschillende domeinen gewerkt: bijzondere jeugdzorg, pleegzorg, 
psychotherapie. Maar ook als maatschappelijk werker binnen het OCMW, waar je de vinger 
aan de pols kan houden en elke dag ervaart waar de maatschappelijke sterktes en zwaktes 
liggen. In deze job kan ik iets betekenen voor mensen. En soms het verschil maken, hoe klein 
ook. Dat geeft enorm veel voldoening. In de politiek wil ik exact hetzelfde doen. 

Je omschrijft jezelf als wereldburger en als overtuigd Vlaming.
Reizen is mijn venster op de wereld en op de mens. Het leert je in alle vrijheid interacties aan te gaan 
en dingen te aanschouwen. Waar je ook komt, overal zijn mensen trots op hun identiteit, hun cultuur 
en hun eigenheid. Dat mis ik in Vlaanderen. We mogen best wat trotser zijn op wie we zijn en waar 
we voor staan. 

Waar sta je in de politiek voor?
Het verhaal van rechten en plichten vind ik erg belangrijk. Bij rechten denk je aan mogen, bij plichten 
aan moeten. Laat ons besluiten dat het in een democratie een recht is om aan politiek te moeten doen 
en een plicht om aan politiek te mogen doen (knipoog).

Tot slot, heb je naast je werk en de politiek nog tijd voor andere zaken?
Voor mijn gezin, vrienden en familie maak ik altijd tijd. De overige vrije tijd spendeer ik 
aan mijn hobby’s: duursporten (vooral marathonlopen), muziek maken, koken en reizen. En 
natuurlijk fietsen. Zeker met mijn zoontje. Hij wil flandrien worden.

uw N-VA-kandidaat op 26 mei
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•  53 jaar
•  Maatschappelijk 
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Maak kennis met uw  
N-VA-vertegenwoordigers

Op 14 oktober vorig jaar gaf u Paul Van Dooren en Walter Verbraeken het vetrouwen om uw stem de komende jaren in de gemeen-
teraad te vertolken. Een taak die ze sinds januari met veel ambitie en gedrevenheid op zich nemen. Ook achter de schermen werken 
ze met tal van vrijwilligers aan het uitbouwen van een sterk team en bestuur voor N-VA Meerhout, dat schrijft aan een krachtige 
toekomstvisie voor onze gemeente.

Intussen zet de N-VA-fractie in op een constructieve oppositie met als doel een veilig, welvarend en groen Meerhout, waar het fijn 
wonen is voor zowel jong als oud. Wil u meewerken aan die plannen? Merkt u problemen op of zijn er zaken voor verbetering vat-
baar? Laat het ons weten!

N-VA-voorstel weggestemd

Mindervaliden blijven bij evenementen  
in de kou staan
N-VA Meerhout kaart problemen aan op gemeenteraad
Gemeenteraadslid Paul Van Dooren plaatste het probleem van de parkeer-
plaatsen voor mindervaliden bij evenementen op de agenda van de gemeenteraad 
van februari. N-VA Meerhout had hierover immers enkele klachten ontvan-
gen. Er werd vastgesteld dat bij evenementen zoals de wekelijkse markten, 
kermissen, de Kattenfeesten … mindervalidenparkeerplaatsen deels of 
volledig worden ingenomen.

N-VA-voorstel weggestemd
De N-VA stelde voor zeker vijf tot tien parkeerplaatsen te garanderen in de onmiddellijke omgeving van de evenementen, 
zodat mindervaliden ook kunnen deelnemen aan de markt of festiviteiten. Helaas stemde de volledige meerderheid tegen 
het plan. 

meerhout@n-va.be

Walter  
Verbraeken 
Fractievoorzitter
walter.verbraeken@n-va.be

Paul  
Van Dooren
Gemeenteraadslid
paul.vandooren@n-va.be
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Wie zijn uw andere N-VA-kandidaten op 26 mei?

Kris Van Dijck

•  Plaats 3 Vlaams  
Parlement

•  Dessel
•  Huidig Vlaams  

volksvertegenwoordiger
•  Burgemeester in Dessel

Faye Van Impe

•  Plaats 19 Vlaams  
Parlement

•  Hoogstraten
•  Schepen in Hoogstraten

Laura Kunnen

•  Plaats 25 Vlaams  
Parlement

•  Hulshout
•  Gemeenteraadslid in 

Hulshout

Vera Celis

•  Plaats 32 Vlaams  
Parlement

•  Geel
•  Huidig Vlaams  

volksvertegenwoordiger
•  Burgemeester in Geel

Mireille Colson

•  Plaats 11 Kamer van  
Volksvertegenwoordigers

•  Herselt
•  N-VA-fractievoorzitter in de  

provincieraad 
•  Schepen in Herselt

Caroline Janssens

•  Plaats 23 Kamer van  
Volksvertegenwoordigers

•  Laakdal
•  N-VA-fractiemedewerker 

Vlaams Parlement
•  Gemeenteraadslid in Laakdal

Katrijn Van Riet

•  7de opvolger Kamer van  
Volksvertegenwoordigers

•  Westerlo
•  Gemeenteraadslid in Westerlo

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Vlaams Parlement

Naast Jan Eeman uit Meerhout telt de N-VA nog veel sterke kandidaten op 26 mei. We lichten er enkelen uit. 
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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 Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


