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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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 met een stevig onderbouwd programma. 
Meer dan ooit is onze partij vandaag nodig. Niet alleen omdat beneden de taalgrens het linkse, zelfs  
communistische discours de bovenhand haalt, maar ook omdat andere Vlaamse partijen bereid zijn om 
onze welvaart op te offeren.

Bart Nevens 
Lijstduwer opvolgers 

Vlaams Parlement

Darya Safai
Plaats 3 Kamer

Peter Persyn
1ste opvolger Kamer

Darya Safai en Peter Persyn vertellen u graag waarom uw stem op 
26 mei zo belangrijk is. Maak met hen kennis op pagina 2 en 3.

Sabine Ledens
7de opvolger  

Kamer

Jan Spooren 
Plaats 4
Kamer

De N-VA biedt als enige partij de garantie op:

 een sociaal-economisch model dat beloont wie werkt.

  een realistisch én ecologisch energie- en klimaatbeleid, 
tegen de klimaathysterie in.

  een kwalitatief onderwijs, dat de lat hoog durft te leggen 
en Vlaanderen terug aan de internationale top brengt.

  een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid: 
wie in nood is, kan op ons rekenen, maar tegen misbruik 
treden we hard op.

  een Europa dat niet vanuit een ivoren toren regeert, maar 
eindelijk luistert naar wat de burger echt belangrijk vindt.

Twee Kortenbergse kandidaten
In Vlaams-Brabant gaan we de verkiezingsstrijd in met een straffe 
ploeg, onder leiding van onze sterkhouders Theo Francken en 
Ben Weyts. Lorin Parys uit Leuven en Jan Spooren uit Tervuren 
behoren volgens de kranten tot de beste parlementsleden van de 

voorbije bestuursperiode. Ook tal van andere toppers staan voor 
u klaar, zoals Assita Kanko, Darya Safai, Astrid Pollers, Peter 
Persyn, Lieve Maes, Erik Rennen ... Kortenberg kan bovendien 
rekenen op twee kandidaten van eigen bodem: Bart Nevens 
en Sabine Ledens. Allebei hebben ze hun pluimen al meer dan 
verdiend in onze gemeente en daarbuiten. Verderop in dit blad 
maakt u met hen kennis.

Campagnesecretariaat in Kortenberg
Het kloppende hart van de N-VA-campagne in Vlaams-Brabant 
ligt in Kortenberg. Het campagnesecretariaat voor onze provincie 
is opgericht in onze pop-up op de Leuvensesteenweg 99. Spring 
gerust eens binnen en zet mee uw schouders onder het N-VA- 
verhaal! Wie weet loopt u er wel één van de Vlaams-Brabantse 
N-VA-kandidaten tegen het lijf.

Wilt u de vooruitgang van de voorbije jaren mee 
verderzetten? Stem dan op 26 mei voor de N-VA! 
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Gespreksavond op 14 mei
19.30 uur - Campagnepop-up,  
Leuvensesteenweg 99, Kortenberg
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Sabine Ledens
7de opvolger Kamer
•  Fractievoorzitter gemeenteraad
•  Voormalig schepen
•  Zelfstandig makelaar

Darya Safai
Plaats 3 Kamer

Wemmel

Sabine Ledens was tot 2018 schepen van Onderwijs, Personeel en Lokale Economie in Kortenberg. 
Op 26 mei vindt u deze pittige dame terug op plaats 7 van de opvolgerslijst voor de Kamer. 

Veiligheid voorop
Sabine: “Aardig wat thema’s liggen me nauw aan het hart, zowel Vlaams als federaal. Veiligheid is daar één van. De veiligheid 
verzekeren beschouw ik als een kerntaak van de overheid. Verder werken aan een veiligheidscultuur en blijven investeren in 
mensen en middelen, dat is de beste garantie voor de bescherming van onze vrijheden. We mogen niet toelaten dat andere 
partijen het beleid van de voorbije jaren terugschroeven. Dan is het terug naar af, met alle gevolgen van dien.” 

“Ook het migratiebeleid boeit me meer en meer. De problemen van de afgelopen jaren hebben veel mensen de ogen geopend. 
Ik ben ervan overtuigd dat een laisser-aller-beleid ons op lange termijn de das kan omdoen. Voor mij is het overduidelijk: 
Vlaanderen moet verdergaan op de ingeslagen weg. Om daarvoor te zorgen, rekent de N-VA op uw steun!” 

“Verdergaan op de ingeslagen weg.”

Darya Safai: “Onze Vlaamse identiteit als  
basis voor een hechte samenleving.”

Darya Safai vluchtte voor de religieuze dictatuur in haar thuisland Iran en kwam in 2000 
in België terecht. Ze bouwde verschillende tandartspraktijken uit en ging zich ook steeds 
meer engageren als vrouwenrechtenactiviste. Vorig jaar besliste ze haar engagement door 
te trekken naar de politiek en sloot ze zich aan bij de N-VA. 

Darya gelooft dat de Vlaamse identiteit op tal van uitdagingen een antwoord kan bieden. 
Onze taal, cultuur, waarden en normen zorgen voor een gemeenschappelijk verhaal dat 
ons met elkaar verbindt. Op 14 mei is Darya te gast in Kortenberg voor onze gespreks-
avond. Kom zeker kennismaken met deze sterke dame en haar boeiende verhaal!

Uw kandidaten voor 26 mei

Jan Spooren 
Plaats 4 Kamer 

Tervuren 
Kamerlid, burgemeester

Lut Kint
Plaats 14 Vlaams Parlement 

Tervuren 
Schepen

Astrid Pollers
Plaats 19 Vlaams Parlement 

Herent 
Burgemeester
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Bart Nevens
Lijstduwer opvolgers Vlaams Parlement
•   Provinciaal gedeputeerde
•   Gemeenteraadslid
•  Voormalig schepen en Vlaams Parlementslid

Peter Persyn
1ste opvolger Kamer

Bertem

Bart Nevens was tot vorig jaar Vlaams Parlementslid en schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke 
Ordening en Technische Dienst in Kortenberg. In oktober werd hij verkozen tot eerste gedeputeerde van 
onze provincie. Op 26 mei ondersteunt hij de lijst voor het Vlaams Parlement als lijstduwer bij de opvolgers.

Groen en Vlaams
Bart: “In het Vlaams Parlement beet ik me tot voor kort vast in heel wat belangrijke thema’s, zoals onze Vlaamse Rand  
rond hoofdstad Brussel en ons leefmilieu. Als natuurliefhebber en dierenvriend zet ik me met veel overtuiging in voor 
ons milieu en klimaat. Sinds eind 2018 ben ik als eerste provinciaal gedeputeerde onder meer bevoegd voor leefmilieu en  
onderwijs. Twee thema’s waarvoor ik de beloofde verandering in de praktijk breng. Gedaan met eindeloze gesprekken en 
studierondes, hoog tijd om uw belastinggeld ook effectief in te zetten op het terrein. Daar sta ik voor. Zo krijgen we meer én 
betere natuur en kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs blijven garanderen. Uw stem voor mij is dan ook een stem voor 
een groen en Vlaams beleid in onze provincie en in heel Vlaanderen.”

“Uw belastinggeld effectief inzetten.”

Peter Persyn: “Een efficiënte gezondheids-
zorg, met respect voor onze ouderen.”
Peter Persyn was van 1992 tot 1999 huisarts in Leuven. Nadien ging hij aan de slag als  
ontwikkelingshelper in Congo en als ngo-verantwoordelijke voor gezondheidsprojecten in 
Afrika en India. Momenteel is hij Vlaams Parlementslid en directielid van een organisatie 
voor thuiszorg. Samen met zijn Congolese echtgenote Lily heeft hij vier kinderen.

De rode draad door Peters loopbaan is er één van brede sociale betrokkenheid met bijzon-
dere aandacht voor zwakkeren, zieken en ouderen. De vraag hoe onze zorg een antwoord 
kan bieden op de noden van onze senioren, houdt hem sterk bezig. Op 14 mei doet hij dan 
ook graag de N-VA-visie op ouderenzorg voor u uit de doeken op onze gespreksavond.

Uw kandidaten voor 26 mei

Lieve Maes
Plaats 6 Kamer 

Zaventem 
Vlaams Parlementslid,  

gemeenteraadslid

Erik Rennen
Plaats 11 Vlaams Parlement 

Zaventem 
Fractievoorzitter gemeenteraad

Lorin Parys 
Plaats 3 Vlaams Parlement 

Leuven 
Vlaams Parlementslid,  

fractievoorzitter gemeenteraad
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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 Vlaams-Brabant. 

n-va.be/verkiezingen

Nadia 
SMINATE
Londerzeel

Vlaams 
volksvertegenwoordiger

2de plaats
Vlaams Parlement

Kristien  
VAN VAERENBERGH
Lennik 

Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Ben
WEYTS
Beersel

Vlaams minister

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Theo 
FRANCKEN
Lubbeek

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


