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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

DE PANNE-ADINKERKE
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: SANDER LOONES, P/A KONINGSSTRAAT 47 BUS 6, 1000 BRUSSEL

Uw kandidaten voor 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees parlement.  
De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. In dit blad maakt u kennis met  
uw West-Vlaamse kandidaten.

“De N-VA heeft belangrijke hervormingen doorgevoerd. Meer 
dan 200 000 jobs erbij, minder belastingen, een veiliger Vlaanderen 
en een kordater migratiebeleid. Nu staan andere partijen klaar 
om dat harde werk terug te draaien. En dat zullen we voelen, 
zeker in West-Vlaanderen. Met uw hulp houden wij ze tegen.

Wie voor de N-VA stemt, weet waarvoor hij kiest. De belastingen 
die de hardwerkende Vlamingen betalen, moeten nog omlaag. 
De pensioenen moeten omhoog. De transitmigratie vraagt om 
een strengere aanpak. En onze uitstekende West-Vlaamse  
scholen verdienen alle steun. 
 
Het is alle hens aan dek! Ik was maar kort minister van Defensie,  
maar dit onthoud ik: wanneer het lastig wordt, moeten we 
samen, schouder aan schouder, vechten voor wat belangrijk is. 
Wij vragen u om mee te strijden. Wilt u mee beschermen wat 
belangrijk is? Stem dan N-VA!”

Sander Loones
•  Lijsttrekker Kamer
•  Voormalig minister van Defensie 

en Europarlementslid
•  Fractievoorzitter gemeenteraad
•  Koksijde

“Nooit eerder is de keuze zo duidelijk geweest. Stemt u voor  
vooruitgang, of voor achteruitgang? 

De N-VA is de enige garantie dat alles wat we de laatste  
jaren met hard werken hebben opgebouwd, niet weer wordt  
afgebroken. Dat de belastingen voor onze kmo’s blijven dalen. 
Dat veiligheid een prioriteit blijft en dat transitmigratie een 
kordate aanpak krijgt. Dat de kwaliteit van ons onderwijs niet  
te grabbel wordt gegooid en dat ons leefmilieu en onze  
gemeenschap kunnen rekenen op bescherming. 

De N-VA trekt naar de kiezer met heel wat ervaren  
kandidaten, maar ook met nieuwe gezichten. Zo sluiten we 
aan op de traditie van Geert Bourgeois, die jong talent altijd 
kansen heeft gegeven om zich te bewijzen. Alleen met een stem 
voor de N-VA zal Vlaanderen blijven vooruitgaan. Uw keuze op 
26 mei is dus cruciaal!”

Bert Maertens
•  Lijsttrekker Vlaams Parlement
•  Vlaams volksvertegenwoordiger
•  Burgemeester
•  Izegem
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4de opvolger Vlaams Parlement
 De Panne-Adinkerke

Marieke Stubbe
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Een sterk Vlaanderen in een efficiënt Europa
Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal op 26 mei de Europese lijst 
trekken. Naast een pak ervaring biedt Geert met zijn ploeg ook heel wat inhoud.  
Zo zorgt de N-VA voor een sterk Vlaanderen in een efficiënt Europa. 

Tot onze speerpunten voor Europa behoren een betere bewaking van de Europese buitengrenzen, een  
gezamenlijk EU-defensiebeleid, meer ontwikkeling en innovatie en een digitale unie. De N-VA kiest voor 
een Europa dat de lidstaten vrij laat om die beslissingen te nemen waarvoor zij zelf het best geplaatst 
zijn. Zo verzet de N-VA zich tegen eengemaakte Europese belastingen of een eengemaakt Europees model. 
Geert krijgt op de Europese lijst West-Vlaams gezelschap, met Lianna Mkrtchyan op plaats 8,  
Luba Minarikova als zesde opvolger en Marc Descheemaecker als lijstduwer bij de opvolgers.  
Ook vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko versterkt de Europese lijst vanop plaats 2. 

De hardwerkende Vlaming staat centraal 
Axel Ronse en Björn Anseeuw vullen de top drie van onze nationale lijsten verder aan. Axel wil in het 
Vlaams Parlement de hardwerkende Vlaming centraal stellen. Björn gaat in de Kamer voluit voor een  
gezonde leefomgeving en een betaalbare zorg.

Axel: “De N-VA heeft werken opnieuw 
lonend gemaakt. We hebben de hoge loon-
belastingen fors verminderd. Wie wil  
werken, houdt netto meer over dan vroeger.  
Onze inspanningen vertalen zich in de 
cijfers, vooral in ‘ons’ West-Vlaanderen.  
Met 4,9 procent was de werkloosheid 
hier nog nooit zo laag. Dat brengt meteen 
een andere uitdaging met zich mee: onze 
horecazaken, bakkers, beenhouwers, 
aannemers, IT-bedrijven enzovoort komen 
‘armen en benen’ tekort. Daarom moeten 
we er alles aan doen om talent aan te  
trekken en wie niet werkt te activeren.  
U kunt daarvoor op ons rekenen!”

Björn: “Een gezonde leefomgeving zou 
vanzelfsprekend moeten zijn, maar toch 
wonen veel West-Vlamingen vandaag  
nog altijd in een slechte woning die hen  
soms ziek maakt. Nooit werd er meer  
geïnvesteerd in goede en betaalbare 
woningen dan de voorbije jaren. Ook de 
volgende jaren moeten we daaraan keihard 
verder werken. Wie ziek wordt, moet  
bovendien kunnen rekenen op goede  
zorgen die betaalbaar zijn en waarvoor  
je niet eerst moet aanschuiven in een  
lange rij. Ook daarop moeten we blijven  
inzetten, voor elke West-Vlaming.”

Dames aan de top
Zowel voor het Vlaams Parlement als voor de Kamer staat een pittige dame klaar op plaats twee.  
Maaike De Vreese wil vanuit het Vlaams Parlement haar stempel drukken op een veiliger Vlaanderen.  
Dat is meteen ook een prioriteit van Yngvild Ingels, kandidate voor de Kamer. 

Maaike: “Als experte migratie en  
veiligheid werkte ik de voorbije jaren  
op het kabinet van Theo Francken. 
De opvolging van de dossiers van  
criminele vreemdelingen behoorde tot 
mijn bevoegdheid. Ik behaalde op dat  
domein topresultaten. Door onze  
verstrenging van de Vreemdelingenwet 
werden er nog nooit zoveel verblijfs- 
kaarten van criminelen ingetrokken als 
de voorbije jaren. De repatriëring van 
illegale gedetineerden behaalde records. 
Een veilig en warm West-Vlaanderen is 
mijn absolute prioriteit! Met uw stem  
zorg ik daarvoor.”

Yngvild: “Veiligheid is een kerntaak van 
de overheid en is de beste garantie voor 
onze vrijheden. Voormalig minister Jan 
Jambon ging voluit voor een nieuwe 
veiligheidscultuur op basis van structu-
rele samenwerking. Dat voelden we ook 
in West-Vlaanderen, waar we onder meer 
kunnen rekenen op 250 camera’s voor 
nummerplaatherkenning en op gedigita-
liseerde politiediensten. Maar het werk is 
nog niet af. Een goed werkende justitie is 
nodig om het gevoel van straffeloosheid te 
bestrijden. De huidige minderheids- 
regering draait het werk van de N-VA nu al 
terug. Daarom is uw stem zo belangrijk!”
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Geert Bourgeois
Lijsttrekker Europa 
Izegem

Yngvild Ingels
 Plaats 2  
Kamer
 Menen

Maaike De Vreese
Plaats 2  
Vlaams Parlement
 Brugge
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Axel Ronse
Plaats 3  
Vlaams Parlement
Kortrijk

Björn Anseeuw
Plaats 3  
Kamer
Oostende
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‘Sjette geven’ voor West-Vlaanderen
Wilfried Vandaele I Plaats 4 Vlaams Parlement I De Haan

“West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie. Daar wil de N-VA iets aan doen. Extra bossen bij de steden kunnen 
zorgen voor groen dicht bij huis. Ook andere projecten, zoals de ontwikkeling van de Leievallei, brengen de natuur nabij. 
We pleiten ook voor grote natuurgebieden, naar het voorbeeld van de nationale parken in het buitenland. We hebben die 
nodig om onze lucht zuiver te houden en om plant- en diersoorten te laten overleven, maar ook omdat mensen er tot rust 
kunnen komen.”

Koenraad Degroote I Plaats 4 Kamer I Dentergem

“Als Kamerlid in de commissie Binnenlandse Zaken, maar ook als burgemeester, ken ik het belang van een sterke  
wijkpolitie. Een goede wijkagent kan preventief en proactief problemen oplossen, en zorgt voor nabijheid met de  
bewoners van de wijk. Door onze ligging hebben we in West-Vlaanderen specifieke problemen die ik in Brussel goed wil 
opvolgen. Zo verdienen de gevolgen van de brexit voor onze veiligheidsdiensten bijzondere aandacht. Hetzelfde geldt voor 
de problematiek van transmigranten.”

Cathy Coudyser I Plaats 5 Vlaams Parlement I Knokke-Heist

“Onze innovatieve logiesuitbaters en toeristisch-recreatieve ondernemers zorgen voor een enorme tewerkstelling in 
West-Vlaanderen, en dus ook voor welvaart. Ze ontsluiten en promoten de troeven van onze West-Vlaamse regio’s. Die 
troeven zijn onze kust, landschappen en bossen, maar ook onze gastronomie en onze kunststeden. Daarom moeten we 
ook onze cultuur- en erfgoedsector verder ondersteunen. Cultuur, erfgoed en toerisme gaan hand in hand. Daarvoor 
wil ik me de volgende vijf jaar blijven inzetten in Brussel.”

An Capoen I Plaats 5 Kamer I Brugge

“Als arts ligt een kwaliteitsvolle zorg me nauw aan het hart. De beperkte middelen optimaal benutten blijft een grote 
uitdaging. Door het wegwerken van geldverslindende tussenstructuren komt er budget vrij dat we kunnen besteden 
daar waar het nodig is: zo dicht mogelijk bij de patiënt. Ook het bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik van middelen 
is van groot belang. Daarom willen we de diverse inspectiediensten samenvoegen en adviserende geneesheren  
integreren in het RIZIV.”

Gijs Degrande I Plaats 6 Vlaams Parlement I Beernem

“Het Vlaamse onderwijs is wereldtop. Dat wil de N-VA absoluut zo houden. Basisvaardigheden als lezen, schrijven en 
rekenen, moeten opnieuw centraal staan. Laat de leerkracht weer lesgeven en leg de focus op de klas en de school,  
niet op de structuren errond. Opgedrongen scholenfusies zijn geen goed idee. Elk kind willen we uitdagen volgens zijn 
eigen talenten. Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon als het moet. Daarom sturen we het M-decreet bij. En de 
kennis van het Nederlands blijft voor ons een absolute prioriteit.”

Rita Gantois I Plaats 7 Vlaams Parlement I Koksijde

“Met een nuchtere houding en met beide voeten op de (klei)grond wil ik mij blijven inzetten voor West-Vlaanderen.  
Onze land- en tuinbouwsector verdient alle steun. We moeten die serieus nemen, beschermen en versterken.  
Aan ideeën daarvoor heeft de N-VA geen gebrek: de hervorming van de Pachtwet, de uitbreiding van seizoensarbeid,  
het ondersteunen van jonge starters ... Met uw steun maken we er werk van!”

Brecht Vermeulen I Plaats 6 Kamer I Roeselare

“Als commissievoorzitter Binnenlandse Zaken heb ik samen met onze ministers werk gemaakt van een veiliger 
West-Vlaanderen. De camerawet werd gemoderniseerd, de private veiligheidssector werd versterkt en de problemen  
met transmigranten kregen een kordate aanpak, omdat ik geen tentenkampen wil in onze provincie. Daarnaast ben ik  
de auteur van de vernieuwde Voetbalwet. Dankzij die wet kunnen de vele West-Vlaamse clubs de veiligheid  
beter in handen nemen, samen met hun supporters, stewards en de politie.”
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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 West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
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