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Na mijn eedaflegging op 17 Juni 

2014 volgde een zomer vol voor-

bereidingen. Op 22 September 

startte het Parlementair jaar en 

nu kunnen we er eindelijk voluit 

voor gaan.  

Via deze nieuwsbrief zou ik jullie 

graag de volgende jaren op de 

hoogte houden van mijn activitei-

ten in het Vlaams Parlement. 

Stuur hem gerust door naar geïn-

teresseerden of laat maar weten 

wie hem ook graag zou ontvan-

gen. 

 

Een nieuw begin  

 

Een terugblik op de verkiezingen van 25 mei 2014 
 
25 mei was een grote dag voor zowel N-VA als mezelf. Terwijl N-VA onze kaart 

geel kleurde en op Vlaams niveau 31,88% behaalde (in de provincie Antwerpen 

zelfs 36,46%), werd het onverhoopt ook voor mij persoonlijk een succes. Hier-

voor wil ik uitdrukkelijk iedereen bedanken die hiertoe bijgedragen heeft en in 

het bijzonder Ben en de kinderen die mij tijdens de campagne heel wat minder 

dan anders gezien hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanop de 17e plaats raakte ik verkozen voor het Vlaams parlement doordat 

maar liefst 9.637 mensen het bolletje achter mijn naam kleurden. Hoewel ik 

steeds heel graag mijn werk in dagcentrum ‘t Margrietje heb gedaan en ik mijn 

werkgroep en collega’s zeker ga missen, kon ik niet anders dan aan deze blijk 

van vertrouwen van zovelen tegemoet te komen. 

Ik ben dan ook heel fier dat ik kan gaan zetelen en hierbij de belangen kan ver-

dedigen van al diegenen die me dit vertrouwen schonken. Ik wil iedereen al op 

voorhand verzekeren dat ik dit met volle overgave ga doen. 
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Parlementair Medewerker 

Om zo goed mogelijk mijn parlementair werk te kunnen doen, krijg ik ook een 
parlementair medewerker ter beschikking. Mijn bedoeling was om iemand te 
vinden die zo complementair mogelijk met mezelf was. Ik kan mijn ervaring in 
de sector zelf meenemen en zocht dus naar iemand die me naast het gewone 
werk ook in het cijferwerk en de budgetten kon bijstaan. Bij mijn zoektocht 
naar een geschikte kandidaat kwam ik in Beerse terecht. Daar zit Bart Smans in 
de OCMW-raad voor N-VA en hier neemt hij ook voor een groot stuk de cijfers 
ter harte in ondersteuning van hun OCMW-voorzitter. Naast zijn cijferkennis is 
hij ook erg sociaal geëngageerd. Na de nodige sollicitatietests en -gesprekken 
bleek hij de ideale kandidaat. Ik ben zeker dat wij samen een goede tandem 
gaan vormen die onze Kempense belangen in Brussel kan gaan verdedigen. 
——————————————————————————————————————————————————— 

Toegewezen commissies 

 

Ondertussen is overeengekomen dat ik de volgende 5 jaar zal zetelen in de commissies welzijn, wonen en landbouw.  
 
Welzijn is een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicapten-
zorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze com-
missie. Het was mijn eerste keuze om hierin te kunnen zetelen en een verschil te maken, dus ik ben hier enorm blij 
mee. Mijn 15 jaar ervaring in de praktijk gaan hier zeker goed van pas komen en ik ga dan ook vooral de gehandicap-
tensector van nabij opvolgen. 
 
Ook wonen is een zeer ruim thema. Sociale huisvesting, de privéhuurmarkt, de Vlaamse Wooncode en het toezicht op 
veiligheid, reinheid en gezondheid van de woningen. Daarnaast komen ook armoede en gelijke kansen hier aan bod.  
 
Omdat Merksplas ook op de kaart staat als landbouwgemeente ga ik de volgende 5 jaar ook de commissie landbouw 
kort opvolgen.  
 
Bent u benieuwd naar welke onderwerpen ik specifiek zal opvolgen binnen deze commissies? Dit wordt heel binnen-
kort duidelijk en zal voer zijn voor de volgende nieuwsbrief. 
 
Na de verdeling van de commissies kan nu het echte werk starten. Dossierkennis opbouwen, nieuwe mensen en orga-
nisaties leren kennen,… Uiteraard zal ik oog blijven hebben voor de Kempen. Ik wil graag de spreekbuis voor onze ge-
meente en onze regio zijn en in Brussel de Kempense belangen verdedigen. 
——————————————————————————————————————————————————— 

Vragen? Contacteer ons 
 
Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij 

te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn 

bevoegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je on-

deraan op deze brief. 
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