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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Filip Kegels I Plaats 9 Vlaams Parlement
Op de negende plaats voor het Vlaams Parlement vindt u Filip Kegels (35) terug. Ondanks zijn jonge 
leeftijd is hij toch al jaren beslagen in de politieke wereld. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig 
jaar behaalde hij met zijn ploeg in Beveren tien zetels. Zijn voornaamste bevoegdheden als eerste  
schepen van de gemeente zijn milieu, groen- en natuurontwikkeling, en lokale economie en kmo’s. Als 
kind van de polders volgt hij de dossiers rond de havenontwikkeling van nabij op. Dat is meteen de 
reden waarom hij een prominente plaats krijgt op de lijst voor het Vlaams Parlement. Hij wil voor onze 
regio werk maken van een gezonde en leefbare havenontwikkeling met minimale mobiliteitslasten.

Ingeborg De Meulemeester I Plaats 26 Vlaams Parlement
Ingeborg De Meulemeester is tweede lijstduwer voor het Vlaams Parlement. Van jongs af aan zet zij 
zich in voor mensen met een beperking. Als sociale verpleegkundige was ze 23 jaar lang werkzaam in 
een voorziening voor mensen met een mentale beperking in Beveren. Gaandeweg wilde ze haar ideeën 
ook in beleid vertaald zien. In 2010 maakte ze dan ook haar intrede in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers. In 2013 werd ze voor het eerst schepen in Beveren en in 2014 nam ze met succes deel aan de 
verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Als Vlaams Parlementslid focust ze zich vooral op de sociale 
thema’s. Ze wil dat werk graag verderzetten door nog meer in te zetten op onze zorg: meer handen aan 
het bed, loon naar werk en het waarborgen van kwaliteitsvolle zorg. Vlaanderen moet snel alle schakels 
in handen krijgen om een globaal gezinsbeleid te voeren. 

Debbie Vlaeminck I Plaats 12 Kamer
Debbie Vlaeminck is de derde kandidaat uit Beveren en staat op plaats 12 voor de Kamer van  
Volksvertegenwoordigers. Deze goedlachse mama zette bij de lokale verkiezingen van 2018 haar  
eerste stappen in de politiek. Professioneel is ze actief in de vleesgroothandel van haar familie.  
Met haar ervaring in het bedrijfsleven wil ze zich inzetten om de lasten op arbeid nog te verlagen.  
De taxshift was een eerste stap in de goede richting. Daarnaast wil ze ijveren voor een krachtig  
veiligheidsbeleid met de nadruk op handhaving. Want wie een misdrijf begaat, moet streng en  
consequent vervolgd worden. Ten slotte is ook een goed georganiseerd openbaar vervoer voor  
Debbie een prioriteit. De voorzieningen van de NMBS moeten beter. N-VA Beveren zal erop blijven 
aandringen dat er meer treinen moeten stoppen in het station van Beveren. 

Met uw steun zullen onze kandidaten zich voluit inzetten. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Op 26 mei kiest u een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. De afgelopen jaren heeft de N-VA een 
verantwoord hervormingsbeleid gevoerd, een veiligheidscultuur opgebouwd, een streng maar rechtvaardig 
migratiebeleid uitgewerkt, over de kwaliteit van ons onderwijs gewaakt en onze Vlaamse identiteit en de 
waarden van de Verlichting verdedigd. Wij willen die geboekte vooruitgang verderzetten en voor verandering 
blijven zorgen. In Beveren kunt u daarvoor rekenen op drie sterke kandidaten van eigen bodem. 

Uw kandidaten voor 26 mei

Maak op de binnenpagina’s 
kennis met uw lijsttrekkers 
voor 26 mei.

Matthias Diependaele
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Anneleen Van Bossuyt
Lijsttrekker Kamer
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Uw lijsttrekkers op 26 mei
Twee jonge lijsttrekkers vertegenwoordigen de N-VA bij de verkiezingen van 26 mei. Anneleen  
Van Bossuyt en Matthias Diependaele trekken in duo naar de kiezer. Anneleen trekt de lijst voor  
de Kamer. Ze is momenteel Europees Parlementslid en fractievoorzitter in de Gentse gemeenteraad.  
Matthias voert de lijst voor het Vlaams Parlement aan. Hij is fractievoorzitter in het Vlaams  
Parlement en schepen in Zottegem. Voor een gesprek met N-VA Beveren maken ze graag tijd.

Anneleen, voor jou is het federale niveau helemaal nieuw. 
Vind je het niet jammer om het Europese niveau te verlaten? 
Anneleen: “Ik heb met hart en ziel voor Vlaanderen op  
Europees niveau gewerkt. Maar in elk parlement zijn er stenen 
te verleggen. In de Kamer kan het nogal eens kletteren, de 
debatten hebben een heel eigen dynamiek. Het zal aanpassen 
zijn, dat zeker, maar dat hoort erbij. En om het met een cliché 
te zeggen: verandering van spijs doet eten (lacht). Het is  
inderdaad een nieuwe uitdaging, maar ik kijk ernaar uit  
om mijn Europese kennis ook in de Kamer toe te passen.”

Matthias, voor jou is het Vlaams Parlement geen on- 
bekend terrein. Wat wil je er de komende jaren doen?
Matthias: “Als fractievoorzitter volg ik alle dossiers op. Maar 
economie en innovatie zijn mijn favoriete thema’s. Voor de 
partij is het zonder meer onderwijs dat erboven uitsteekt. Het 
belangt iedereen aan. De N-VA wil meer nadruk leggen op 
kennis. De lat moet omhoog. Daar is niet iedereen het mee 
eens. Leerkrachten moeten in de eerste plaats lesgeven en 
daarom zoveel mogelijk verlost worden van papierwerk. Het 
klinkt misschien evident, maar wie de debatten gevolgd heeft, 
weet dat er veel op het spel staat.”

Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het  
maatschappelijk debat. Iedereen heeft er een mening 
over. Wat is jullie standpunt? 
Anneleen: “Met het ecorealisme heeft de partij een ijzersterk 
verhaal. Wij zetten in op economische groei, kostenefficiënte 
maatregelen en innovatie. Dat verhaal is trouwens niet nieuw. 
Al van bij onze begindagen hebben wij een uitgesproken  
mening over het klimaat. Een onderbouwde mening, en  
ze staat vandaag nog altijd overeind.” 

“Kerncentrales, bijvoorbeeld. Lange tijd stonden wij alleen 
met onze vraag om de jongste kerncentrales open te houden. 

Steeds meer maatschappelijke actoren beginnen ons daarin te 
volgen. Dat is alvast één taboe dat stilaan wegebt en dat kan 
het debat alleen maar ten goede komen.”
 
Naast klimaat blijft migratie hoog op de politieke agenda 
staan. Wat zijn de plannen rond dat thema?
Matthias: “Ons standpunt is duidelijk. Wij willen een streng 
maar rechtvaardig migratiebeleid. Wie onze hulp echt nodig 
heeft, kan op ons rekenen. Maar Europa moet meer greep 
krijgen op zijn buitengrenzen. We willen zelf bepalen wie  
binnenkomt. Wie hier komt wonen, moet bovendien onze 
manier van leven respecteren. Over onze waarden en normen 
valt niet te onderhandelen. En uiteraard is het Nederlands 
onze enige voertaal. Iedereen van goede wil kan deel uitmaken 
van onze samenleving. Maar goede wil moet van twee kanten 
komen. We mogen daar gerust wat meer op hameren.”

Anneleen: “De hele taaldiscussie hebben we ook in Gent 
gevoerd. Daar wordt het zelfs toegelaten om in de klas de 
thuistaal te spreken. Dat is uiteraard niet de weg vooruit. Het 
ontneemt die kinderen de kans om onze taal te leren en dus 
om hier een succesvolle toekomst uit te bouwen. De thuistaal 
spreken in de klas of op de speelplaats vinden wij geen goed 
idee. Iedereen moet zo snel mogelijk gemotiveerd worden om 
Nederlands te leren. Taal is wat ons bindt. Elkaar begrijpen 
lijkt me een minimum om met elkaar samen te leven. In 
andere landen is dat evident. Bij ons hangt daar een zekere 
schroom rond. Dat is onterecht. Nederlands is een prachtige 
taal en dat mag best meer gezegd worden.”

Matthias: “Weet je? We mogen best wat trotser zijn op  
Vlaanderen. We behoren tot de meest welvarende regio’s in 
de wereld. We voelen ons niet beter of slechter dan een ander. 
Maar we zijn trots op wat we hebben en wie we zijn. Ik ben er 
zeker van dat jullie er in Beveren ook zo over denken.”

Matthias Diependaele  
en Anneleen Van  
Bossuyt, uw  
lijsttrekkersduo  
op 26 mei.
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Koen Daniëls I Plaats 3 Vlaams Parlement
Onderwijsspecialist en huidig Vlaams volksvertegen-
woordiger Koen Daniëls staat op de derde plaats voor het 
Vlaams Parlement. Hij is in de Wetstraat en ook daarbuiten  
gekend als de schaduwminister van Onderwijs. Ook in  
mobiliteitsdossiers zette hij de voorbije jaren zijn tanden. 
“De afgelopen vijf jaar heb ik de Oost-Vlaming en de 
Waaslander met inzet en genoegen vertegenwoordigd in 
het Vlaams Parlement”, zegt Koen. “Goed onderwijs is  
cruciaal voor de welvaart van iedereen. Daarnaast vormt 
ook mobiliteit een grote uitdaging, zeker als we tegelijk 
haalbare en betaalbare milieumaatregelen willen nemen. 
Op die thema’s wil ik graag blijven focussen.” 

Peter Buysrogge I Plaats 3 Kamer
Op de derde plaats van de federale lijst vindt u Peter Buysrogge 
terug. Hij is huidig Kamerlid en schepen in Sint-Niklaas. De 
afgelopen jaren liet hij zich in het parlement gelden in  
defensiedossiers en als koele minnaar van het koningshuis.

 “Blijven investeren in veiligheid, werk maken van de  
confederale staat en de belangen van de Oost-Vlamingen  
en Waaslanders verdedigen in de Kamer. Dat zijn mijn  
prioriteiten”, aldus Peter. “Met onze sterke kandidaten en  
ons sterk programma zal dat zeker lukken. Voor Vlaanderen. 
Voor Vooruitgang.”

Bij de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen kregen heel wat Waaslandse kandidaten  
prominente plaatsen op de N-VA-lijsten. Arrondissementeel voorzitter Jens De Wael legt uit waarom:  
“De N-VA is nodig voor Beveren en het Waasland. In onze regio kunnen de kiezers de N-VA smaken en  
behalen we jaar na jaar een goed resultaat. Met een mooie groep competente en gedreven kandidaten willen 
we de aanwezigheid van het Waasland in de parlementen verder versterken. De kiezer kan dus opnieuw  
rekenen op een sterke en gedreven N-VA-ploeg.”

Maak hier kennis met uw Wase N-VA-kandidaten.

Uw vertegenwoordigers voor het Waasland op 26 mei:
Voor het Vlaams Parlement:

•  3. Koen Daniëls
•  9. Filip Kegels (Beveren-Waas)
•  18. Tchantra Van De Walle
•  26. Ingeborg De Meulemeester (Beveren-Waas)
•  Lijstduwer: Lieven Dehandschutter
•  Opvolger 2: Lieve Truyman 
•  Opvolger 7: Dimitri Van Laere
•  Opvolger 14: Jasmien Van Bockstal

Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

•  3. Peter Buysrogge
•  8. Manu Diericx
•  12. Debbie Vlaeminck (Beveren-Waas)
•  17. Kim Aluwé
•  Opvolger 4: Heidi Van Gaevere
•  Opvolger 9: Maxime Callaert

N-VA is nodig voor het Waasland
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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 Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


