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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Stem Tine van der Vloet naar Brussel
Op 26 mei staan er opnieuw belangrijke verkiezingen voor de deur. U kiest dan nieuwe vertegenwoordigers 
voor het Vlaamse, federale en Europese parlement. Vanuit Merksplas is Tine van der Vloet opnieuw 
kandidaat om ook de komende vijf jaar uw stem te zijn in Brussel. U vindt Tine terug op plaats 11 van 
de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.

Wie is Tine?
“Samen met mijn partner Ben Marynissen hebben we twee 
flinke zonen. Mijn maatschappelijk engagement startte in de 
ouderraad van de school en de buurtwerking. Ondertussen 
ben ik al vijf jaar volksvertegenwoordiger in het Vlaams 
Parlement. Vijf jaar waarin ik me binnen de commissie Welzijn 
heb kunnen inzetten voor onder meer personen met een 
beperking. Maar in Brussel heb ik ook de belangen van onze 
regio op tal van domeinen kunnen behartigen”, zegt Tine.

Parlementslid met veel praktijkervaring
“Mijn 15 jaar ervaring als begeleidster in de sector voor per-
sonen met een beperking is de reden waarom ik me op deze 
materie toegelegd heb in het parlement. Die ervaring heeft 
me enorm geholpen in mijn parlementair werk. Ik ben vanuit 
mijn praktijkervaring vertrokken om mee te sleutelen aan de 
omslag naar persoonsvolgende financiering. Zo stonden er 
veel werkbezoeken in onder meer onze regio op de agenda, 
maar ook veel gesprekken met de hele sector, juist omdat voe-
ling houden met de praktijk zo belangrijk is”, vervolgt Tine.

Belangen van onze regio verdedigd 
“Ik kreeg de laatste twee jaar het vertrouwen van mijn fractie 
om voor de commissie Welzijn ook de commissiecoördinator 
voor de N-VA te zijn. Zo verbreedde mijn zicht op andere 
welzijnsthema’s. Ook het thema gelijke kansen kon op veel 
van mijn aandacht rekenen”, aldus Tine.
 
“Verder is de link tussen natuur en welzijn een belangrijk 
aspect. Als volksvertegenwoordiger ben ik een van de grond-
leggers van de groene zorginitiatieven, waar personen met 
een beperking groene zorg kunnen inkopen. Uiteraard horen 
bij parlementair werk ook de lokale problematieken. Wanneer 

het over de Warande in Turnhout ging of wanneer de werking 
van bepaalde lokale organisaties van de provincies naar 
Vlaanderen verschoof of wanneer de Kolonie of de uitbouw 
van de gevangenis in Merksplas aan bod kwam … Steeds was 
ik paraat om onze regio in werkgroepen of  in het parlement 
te vertegenwoordigen”, zegt Tine.

Tine vraagt opnieuw uw steun
“Graag zou ik ook de volgende jaren mijn steentje willen 
bijdragen aan een warmer en socialer Vlaanderen, maar daar-
voor heb ik uw stem nodig. Duid bolletje 11 aan op 26 mei en 
ik zet ook de volgende vijf jaar mijn beste beentje voor om uw 
stem te vertegenwoordigen in Brussel”, sluit Tine af.

Een Spetser in het 
Vlaams Parlement.

Lees meer op blz. 3.
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Dorien Cuylaerts I 2de opvolger Vlaams Parlement I Burgemeester van Rijkevorsel

“Dankzij de massale steun en het vertrouwen van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen krijg ik nu de 
kans om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Op 26 mei kan u mij vinden op de 
2de plaats bij de opvolgers. De ervaring die ik de voorbije legislatuur opdeed als burgemeester hoop ik mee te 
kunnen nemen naar Brussel en zo uw stem te zijn vanuit de Noorderkempen”, zegt Dorien Cuylaers.

Faye Van Impe I Plaats 19 Vlaams Parlement I Schepen in Hoogstraten

“Als Hoogstraatse schepen van Onderwijs, Jeugd en Samenleving en als moeder geloof ik in een Vlaanderen 
waar ieder kind een kans krijgt op een mooie toekomst. Goed onderwijs waarin kinderen hun mogelijkheden 
ontdekken en ten volle ontwikkelen, ligt mij nauw aan het hart. Respect voor kinderen wil ook zeggen dat 
je elk talent van een kind maximaal probeert te ontginnen. De leerkracht is daarin een waardevolle bron van 
inspiratie, die gekoesterd en ondersteund moet worden. Kinderen zijn immers de toekomst en de toekomst is 
uitdagend”, zegt Faye Van Impe.

Kristof Hendrickx
Plaats 9 Kamer van Volksvertegenwoordigers I Burgemeester van Arendonk

“Voor wie volhardt, is geen enkele weg onbegaanbaar. Deze levenswijsheid heb ik meegekregen van Vic 
Hermans zaliger, de drijvende kracht achter de Volksunie in Arendonk. Wie een duidelijk doel voor ogen heeft, 
vindt altijd wel de kracht om er tegenaan te gaan. En laat dat nu net de sterkte zijn van de N-VA”, zegt Kristof 
Hendrickx. 

“Met veel enthousiasme wil ik me ten dienste stellen van heel de Kempen. Als u het goed vindt, sta ik vanaf 26 
mei paraat om de kleuren van de Kempen en de stem van de Kempenaren te vertegenwoordigen in Brussel. U 
kan me terugvinden op plaats 9 van de Kamerlijst”, aldus Kristof Hendrickx.

Tom Kersemans I Plaats 16 Kamer van Volksvertegenwoordigers I Schepen in Lille

“Ik ben afkomstig uit Gierle, in het hart van de Kempen. In mijn jonge jaren studeerde ik moderne geschiede-
nis en internationale betrekkingen. Tot december 2018 was ik aan de slag als adviseur terugkeerbeleid op het 
kabinet van staatssecretaris Theo Francken. Vanaf 1 januari ben ik schepen van Openbare Werken, Cultuur, 
Bibliotheek, Digitalisering en Communicatie in Lille. Als trotse vader van twee kinderen en uit bezorgdheid 
voor de toekomst van onze kinderen en Vlaanderen, neem ik de handschoen op en ben ik kandidaat op de 
Kamerlijst. Mijn speerpunten zijn de problemen rond veiligheid en migratie in onze regio. Naast deze twee 
hoofdthema’s tracht ik me ook in te zetten voor de vereenvoudiging van procedures en administratieve 
rompslomp voor de bedrijven en burgers”, zegt Tom Kersemans

Jef Vissers I 11de opvolger Kamer van Volksvertegenwoordigers I Oud-schepen in Hoogstraten

“Na mijn ervaring van 6 jaar schepen in Hoogstraten ben ik graag ingegaan op de vraag om mij kandidaat te 
stellen voor de federale verkiezingen van 26 mei. Onderwijs, cultuur maar ook sociale economie en ontwikke-
lingssamenwerking hebben mijn grootste aandacht. Een vernieuwend Vlaanderen staat borg voor vooruitgang 
en daar wil ik graag hard aan meewerken”, zegt Jef Vissers.
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Een Spetser in het Vlaams Parlement

Wat zit er voor u in?
De afgelopen vijf jaar vertegenwoordigde Tine van der Vloet onder andere de stem van mensen met 
een beperking, maar zeker ook die van onze gemeente en regio in het parlement. Wat bereikte ze 
daarmee:

-  In Merksplas is er heel wat aanbod voor personen met een beperking. Het was interessant om deze bestuursperiode in 
GC De Marc/kt hierover het nieuw beleid uiteen te zetten, wat ze als parlementslid mee vorm gaf. Zowel veel ouders als 
verzorgenden waren aanwezig. 

-  Ook volgde ze het masterplan gevangenissen mee op, dat heel belangrijk is voor onze lokale tewerkstelling. 
-  Daarnaast benadrukte ze in Brussel het belang van de Kolonie. Zonder vertegenwoordiging in het parlement was dat 

nooit gelukt.
- Ze werkte hard mee achter de schermen om huizen met erfpacht, bijvoorbeeld op de Kolonie, op gelijk te behandelen 
  bij verkoop. Het is dus nu niet langer nadelig om het huis te verkopen als erfpachter. 

Waar wil Tine van der Vloet de komende jaren op inzetten? 
- Ze wil zich blijven inzetten voor een goede zorg en het welzijn van elke Vlaming. 
- Vlaanderen en Merksplas vergrijzen. Die problematiek vraagt om nieuwe initiatieven. 
- Toegankelijkheid blijft een heikel punt. Zowel naar woningen als naar openbare gebouwen toe. 
-  Ze wil zich inzetten opdat de verdere uitbouw van de Kolonie op de nodige subsidies van Vlaanderen kan rekenen.  

Ook lokale thema’s die de volgende jaren op ons bord komen, gaat ze nauwgezet opvolgen.

Nieuwe afdelingsvoorzitter Tom Janssen:

“Inzetten op transparante communicatie en betrokkenheid”
 
Als nieuwe voorzitter van N-VA Merkplas stel ik graag onze bestuursploeg aan u voor. Harrie 
van der Vloet, Herman Verhoeven, Kris Schuermans, Marc Peeraer, Bart Rameysen, Sonja 
Meyvis, Stan Schellekens en Safet Zenuni vormen voortaan het nieuwe bestuur. Aangevuld 
met onze drie mandatarissen Tine van der Vloet, Luc Holthof en Greet Willemsen zullen we 
onze afdeling de volgende jaren vorm geven.
 
Vanuit mijn rol als voorzitter zal ik, samen met het bestuur, mijn schouders zetten onder de 
uitbouw van onze afdeling. Sinds ik lid geworden ben van N-VA Merksplas, heb ik vooral 
onthouden dat transparante communicatie en betrokkenheid belangrijk zijn. Het is daarom 
dat we evenementen blijven organiseren die mensen samenbrengen. Zo was er begin april de 
gespreksavond met Kamerlid Theo Francken, die een enorm succes was. Verder  
organiseren we op 16 juni ons N-VA-ontbijt, waarvoor ik u alvast graag uitnodig.
 
Uiteraard staan de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei voor de deur.  
Als N-VA-bestuur zijn we bijzonder trots op onze eigen fractievoorzitter en ons ervaren 
Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet als kandidaat voor het Vlaams Parlement (plaats 11).
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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. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


