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8ste EETFESTIJN
N-VA LONDERZEEL

Zaterdag

10 MEI

N-VA Londerzeel
nodigt u uit op de
achtste editie van
haar eetfestijn.

U kan er genieten van artisanale kaasen garnaalkroketten, koninginnenhapje,
Vlaamse karbonade, Noorse visschotel,
Zuiderse kipschotel en heerlijke
nagerechten.
We zorgen ook voor een mooie
speelhoek voor de kinderen. Breng
gerust vrienden en kennissen mee.
Wij kijken uit naar uw komst!

LONDERZEEL
Vlaanderen op één, Nadia op twee
“25 mei gaat meer dan ooit over onze
toekomst, niet over een nostalgische
blik op het verleden of het zwaaien
met een Vlaamse Leeuw. België
werkt niet, en dat voelen we ook in
Londerzeel aan den lijve.”

Nadia Sminate
2de plaats
Vlaams Parlement

Voor de N-VA is het confederalisme de oplossing om de stilstand in dit land te verhelpen.
Om net als in onze buurlanden de broodnodige hervormingen op sociaal-economisch vlak
te kunnen doorvoeren, moeten we het heft in eigen handen kunnen nemen. Confederalisme
geeft ons die kans. In dat model beslissen Vlaanderen en Wallonië zelf wat ze in dit land nog
samen willen doen. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

Neem op 25 mei uw toekomst zelf in handen

Op 25 mei krijgen we de kans om onze toekomst opnieuw in handen te nemen. Op 25
mei kunnen we kiezen voor een ommezwaai. Willen we onze welvaart veilig stellen en
versterken, dan moeten we de mensen die werken, sparen en ondernemen belonen. Zij
houden de economie draaiende en zorgen voor een sterk vangnet voor diegenen die echt
hulp nodig hebben. Want we laten niemand achter. In de eerste twee maanden van dit jaar
gingen in Londerzeel al zeven bedrijven over de kop. De torenhoge belastingdruk en de
veel te hoge loonlasten werden ook deze bedrijven fataal. Deze evolutie moeten we zo snel
mogelijk stoppen.

Verkiezingsdrukwerk: V.U. : Wouter De Ceukelaire, Deisels 20, 1840 Londerzeel

Eén belofte
Wanneer? Zaterdag 10 mei vanaf 17u
Waar? In de voetbalkantine van
KLSK Londerzeel, A. Lambertsstadion,
Brusselsestraat 14n Londerzeel

In Londerzeel werken we naarstig verder. Door voluit te gaan voor een nieuw beleid van
‘meer doen met minder middelen’, snoerden we zelfs de grootste critici de mond. Sedert
januari ben ik schepen van Financiën, Begroting en Personeel. Over twintig maanden leg
ik de eed af als burgemeester van onze gemeente. Als burgemeester én, met uw
steun, na 25 mei ook als Vlaams volksvertegenwoordiger, zal ik onze gemeente
nog beter kunnen dienen. De komende weken worden jullie ongetwijfeld
overspoeld met verkiezingsfolders vol grote beloftes. Welnu, ik maak slechts
één belofte, jullie staan voor mij op één.

Op 25 mei kan u kiezen voor Verandering voor Vooruitgang. Leer op bladzijde
2 en 3 de mensen kennen die zich voor u inzetten voor die broodnodige verandering.

www.n-va.be/londerzeel

