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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Maak kennis met uw 
N-VA-vertegenwoordigers. 
Lees meer op blz. 3.

Stem Frieda Gijbels naar Brussel

Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement. Vanuit  
Oudsbergen is Frieda Gijbels uw N-VA-kandidate. U vindt Frieda terug op plaats 3 op de N-VA-lijst  
voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met uw steun wil Frieda de komende jaren de Limburgse, 
en zéker de Oudsbergse, stem in Brussel laten weerklinken.

Sterke én eerlijke gezondheidszorg 
“Als tandarts en doctor in de medische wetenschappen is het 
logisch dat ik me vooral wil inzetten voor onze gezondheids-
zorg. Een sterke gezondheidszorg, waarbij gemeenschaps-
middelen terechtkomen bij de patiënt en niet meer dan nodig 
blijven kleven aan structuren en organisaties, is voor mij een 
absoluut speerpunt”, zegt Frieda Gijbels.

“Daarnaast moet de zorgkwaliteit excellent zijn en blijven”, 
vervolgt Frieda Gijbels. “Buitenlandse zorgverleners moeten 
op z’n minst het Nederlands machtig zijn. Een gebrek aan 
taalkennis is immers een bedreiging voor de kwaliteit van de 
zorgverlening.”

“Verder mogen misbruiken en overconsumptie niet worden 
getolereerd, omdat daardoor de zorgverlening in het gedrang 
komt voor mensen die het echt nodig hebben. Het is evenzeer 
belangrijk dat uw medische factuur transparant en helder is. 
Ook de financiering van de ziekenhuizen moet kloppen en 

medische prestaties moeten correct worden vergoed. Er moet 
ruimte zijn voor onderzoek en ontwikkeling, zodat ons land 
tot de absolute top blijft behoren op gebied van gezondheids-
zorg”, aldus Frieda Gijbels. 

“Tot slot wil ik ijveren voor een gezondheidszorg die door 
Vlaanderen en Wallonië zelf wordt georganiseerd, zodat elke 
regio de vruchten kan plukken of de gevolgen moet dragen 
van haar eigen beleid”, zegt Frieda Gijbels. “Op die manier 
zal elke regio worden aangemoedigd om de juiste keuzes te 
maken en optimaal op preventie in te zetten.”

Uw stem in de Kamer
“Maar er is meer dan een sterke en eerlijke gezondheidszorg 
alleen. Ook tal van andere thema’s zijn belangrijk voor  
Oudsbergen en Limburg. Ik wil de belangen van u, onze 
gemeente en onze regio verdedigen in de Kamer. Met uw 
bezorgdheden, bedenkingen en ideeën wil ik aan de slag  
gaan in Brussel. Dat is mijn doel”, besluit Frieda Gijbels.

Frieda Gijbels
Plaats 3 Kamer van Volksvertegenwoordigers

Ik wil de belangen van u, onze gemeente 
en onze regio verdedigen in de Kamer.



oudsbergen@n-va.be

N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur 

Afdelingsondervoorzitter Jorn Neyens en nationaal 
N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Oudsbergen.

Begin dit jaar kozen de leden van N-VA Oudsbergen een 
nieuw afdelingsbestuur. Ilse Hindrikx werd met unanimiteit 
verkozen tot afdelingsvoorzitter. De leden duidden Jorn 
Neyens aan als ondervoorzitter.

Over Ilse leest u meer op bladzijde 3. Jorn is 22 jaar en heeft een 
bachelordiploma elektromechanica op zak. Hij studeert nu business 
management, met de optie sportmanagement. Jorn: “Ik zie het onder-
voorzitterschap als een kans om verder te groeien in de politiek en wil 
elke kans om bij te leren aangrijpen. Met mijn verleden als (hoofd)leider 
in de Chiro ben ik het gewoon om in groep te werken. Ik zie deze nieuwe 
uitdaging dan ook helemaal zitten.”

Verder werden er nog negen bestuursleden verkozen: Stijn Mandervelt, 
Jochen Schuermans, Sus De Deckers, Roger Cousaert, Renate Seresia, 
Stijn Willems, Simon Briers, Rudy Deblieck en Justin Poel. Samen met 
de acht mandatarissen (Patrick Creemers, Renaud Hamal, Ilse Creyns, 
Katrien Raemaekers, Katy Craeghs, Frieda Gijbels, Rik Thys en Evi 
Grieten) bestaat het bestuur nu uit negentien leden. Wie welke functie 
opneemt in het bestuur, kan u lezen op onze website 
www.n-va.be/oudsbergen. 

Ten slotte willen we onze uittredende bestuursleden van harte bedanken 
voor hun jarenlange inzet. Bedankt Lut Witters, Noëlla Ceyssens, Joris 
Leen, Ine Knoops, Dirk Mardaga en Marc Corstjens!
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Nieuwe afdelingsvoorzitter Ilse Hindrikx:

“Ik ga voor een hecht, rechtvaardig  
en verdraagzaam Oudsbergen”

Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers
Wie onze nieuwe gemeenteraadsleden zijn, is al langer bekend. Frieda Gijbels is fractievoorzitter en heeft er samen met de andere 
raadsleden (Katy Craeghs, Renaud Hamal, Katrien Raemaekers, Ilse Creyns en Patrick Creemers) al enkele gemeenteraadszittingen 
op zitten. De gemeenteraadsleden hebben er zin in en staan klaar om op een constructieve, maar kritische manier oppositie te voeren. 
Aarzel niet en spreek hen aan bij vragen, bedenkingen of voorstellen die onze gemeente ten goede kunnen komen. Mailen naar 
oudsbergen@n-va.be is uiteraard ook mogelijk.

Daarnaast is ook het bijzonder comité voor sociale dienst van start gegaan. Dat comité is bevoegd voor de individuele dossiers rond 
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Voor de N-VA werden Evi Grieten (Meeuwen) en Rik Thys 
(Neerglabbeek) afgevaardigd.

Beste inwoner van Oudsbergen

Op maandag 11 februari kozen de leden van N-VA Oudsbergen een nieuw bestuur. Het was 
de eerste bestuursverkiezing sinds de gemeentefusie. Met trots kan ik melden dat ikzelf 
verkozen ben als voorzitter van N-VA Oudsbergen. Ik stel me graag even aan u voor.
 
Ik ben 46 jaar, afkomstig van Neerglabbeek en woon momenteel samen met mijn man en 
drie kinderen in Wijshagen. Ik werk fulltime als business unit manager bij een internationaal 
bedrijf.
 
Als kersvers voorzitter van N-VA Oudsbergen ben ik ervan overtuigd dat wij een uitstekend 
alternatief zijn voor het huidige beleid en ik wil maar wat graag de N-VA nog meer op de 
kaart zetten in onze gemeente. Ook kijk ik ernaar uit om de kar te mogen trekken voor 
deze mooie en enthousiaste groep mensen. Ik ben een teamspeler en wil er volop voor gaan. 
Politiek en alle aspecten van de samenleving die daarbij horen hebben me altijd geboeid. De 
goesting om mee op de barricade te staan is alleen maar toegenomen. Ik wil dan ook graag 
actief meewerken aan een hechte, rechtvaardige en verdraagzame samenleving in Oudsbergen.
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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 Limburg. 

n-va.be/verkiezingen

Steven 
VANDEPUT
Hasselt

Voormalig minister, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Wouter  
RASKIN
Bilzen 

Voormalig Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Zuhal
DEMIR
Genk

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid 

Lijsttrekker
Kamer

Karolien 
GROSEMANS
Herk-de-Stad

Kamerlid

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


