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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Weyts en Francken, dat werkt! 
Ben Weyts en Theo Francken waren de voorbije vijf jaar alomtegenwoordig op de politieke tribune. Hoewel ze verschillen 
van stijl en temperament, zijn het vooral de gelijkenissen die van hen zo’n sterk duo maken.

Harde werkers
Als Vlaams minister heeft Ben zich uitgesloofd om het verkeer 
veiliger te maken, om de Rand groen en Vlaams te houden,  
om meer toeristen aan te trekken en om al het vermijdbare  
dierenleed ook echt te vermijden. Als staatssecretaris bood 
Theo het hoofd aan de grootste asielcrisis ooit, redde hij  
Syrische christenen uit de klauwen van IS, streed hij voor  
gecontroleerde grenzen, was hij zacht voor kwetsbaren en  
hard voor misbruikers. Ben en Theo hebben bakens verzet  
omdat ze nooit opgeven, onvermoeibaar doorwerken en  
niet rusten voor er resultaten zijn. Het zijn echte Brabantse 
trekpaarden die altijd blijven doorploegen. 

Hart op de tong
Ben en Theo zeggen waar het op staat. Zelfs als sommigen het 
niet graag horen. Ze durven een standpunt in te nemen, ook  
als het hen kritiek oplevert. Zo was Ben niet te beroerd om  
moeilijke maatregelen te nemen in het verkeersveiligheids- 
beleid: meer trajectcontroles, een aangepaste maximumsnelheid 
op de gewestwegen, een langere rijopleiding … Met resultaat,  

want het aantal verkeersdoden in Vlaanderen daalde onder  
het bewind van Ben jaar na jaar. Theo is dan weer de man die  
de problemen durfde te benoemen in alle asiel- en migratie- 
kwesties. Hij trekt zich niets aan van heilige huisjes en neemt 
nooit een blad voor de mond. Iedereen in Vlaanderen weet wat 
hij aan Theo heeft.

Peperkoeken hart
Ben en Theo zijn ook vrienden, vaders, Brabanders. Na  
hun lange werkdagen komen ze graag weer thuis: de ene in 
Beersel, de andere in Lubbeek. Op een vrij moment gaan ze 
allebei graag lopen: Ben in het Hallerbos, Theo in de velden  
van Linden. Of ze trekken er met het gezin op uit. Het zijn  
twee Bourgondische Brabanders, die graag proeven van het 
leven. Ze zijn allebei verliefd op Vlaams-Brabant, de prachtige,  
groene provincie waar ze geboren en getogen zijn.

Onze twee kopmannen zijn uw stem meer dan waard.  
Steun Ben en Theo. Want Weyts en Francken, dat werkt!

Theo Francken
Lijsttrekker  
Kamer

Ben Weyts
Lijsttrekker  
Vlaams Parlement

Peter Persyn
1ste opvolger Kamer

Uw kandidaat op 26 mei:
lees meer op pagina 3
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Uw kandidaten op 26 mei

Vlaams Parlement

Lorin Parys I 3de plaats Vlaams Parlement

Lorin Parys (42 jaar, Leuven) is geboren en getogen in Leuven. Hij studeerde rechten en baat samen met zijn  
partner een optiekzaak uit. Sinds 2014 zetelt Lorin in het Vlaams Parlement. Daar legt hij zich voornamelijk toe  
op jongerenwelzijn, adoptie, pleegzorg en integrale jeugdhulp. In 2018 haalde hij als kandidaat-burgemeester  
in Leuven de op een na hoogste score van alle kandidaten en loodste hij de N-VA naar een indrukwekkend  
verkiezingsresultaat. Sinds november 2018 is Lorin nationaal ondervoorzitter van de N-VA.

Piet De Bruyn I 4de plaats Vlaams Parlement

Na zijn opleiding geschiedenis stond Piet De Bruyn (50 jaar, Rotselaar) even voor de klas. Hij maakte al snel  
de overstap naar de privésector en werkte voor verschillende educatieve uitgeverijen. In 2004 werd Piet  
woordvoerder van Bart De Wever. Dat bleef hij tot hij in 2007 Vlaams volksvertegenwoordiger werd. Sinds 2012 
is hij gemeenteraadslid in Rotselaar, waar hij in januari schepen werd. Van 2014 tot 2019 was Piet ook lid van 
de Raad van Europa. Daar speelde hij een voortrekkersrol in het verdedigen van de rechten van LGBTI’s in heel 
Europa. In 2014 werd Piet opnieuw verkozen als Vlaams Parlementslid. Hij is actief in de commissie Leefmilieu, 
Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie en in de commissie Wonen, Gelijke Kansen en Armoede. Daarnaast 
ontpopte hij zich tot specialist voor de partij op het vlak van preventie van zelfdoding.

Allessia Claes I 6de plaats Vlaams Parlement

Het politieke beestje in Allessia Claes (37 jaar, Scherpenheuvel-Zichem) kriebelde al even en kwam helemaal naar 
boven toen ze na haar opleiding in de sociale wetenschappen naar Scherpenheuvel-Zichem verhuisde. In 2012 
werd Allessia lijsttrekker voor de N-VA en enkele jaren later, in 2014, stond ze op de lijst voor de Kamer. Vorig jaar 
haalde ze als kandidaat-burgemeester in Scherpenheuvel-Zichem een erg sterke persoonlijke score. Sinds 2013 
leidt ze de N-VA-fractie in de gemeenteraad. In het dagelijks leven is Allessia raadgever op het kabinet van Vlaams 
minister Ben Weyts. Als ze even niet met politiek bezig is, helpt Allessia als vrijwilliger bij Project U/Turn, een  
organisatie die avontuurlijke reizen organiseert voor mensen met een fysieke beperking.

Kamer

Jan Spooren I 4de plaats Kamer

Jan Spooren (50 jaar, Tervuren) is geboren en getogen in het Limburgse Herk-de-Stad, waar hij al op 25-jarige leef-
tijd zijn eerste stappen in de politiek zette als schepen voor ‘Nieuw’, een lijst van de Volksunie en onafhankelijken. 
Hij studeerde rechten in Brussel en Leuven. In 1998 verhuisde hij samen met zijn echtgenote en vier kinderen naar 
het mooie Tervuren, waar hij sinds 2013 burgemeester is. Vanuit zijn ervaring en engagement in de sociale sector 
wil Jan ook op politiek vlak een bijdrage leveren om onze sociale zekerheid te moderniseren en leefbaar te houden. 
Dat doet hij sinds 2014 in de Kamer. Jan gelooft rotsvast in een sociaal beleid dat tezelfdertijd activeert en echt 
bescherming biedt aan hen die dit het meest nodig hebben.

Katrien Houtmeyers I 5de plaats Kamer

Katrien Houtmeyers (38 jaar, Leuven) is geboren en getogen in Leuven. Nadat ze afstudeerde als arbeidspsychologe, 
ging ze al snel aan de slag als onderneemster. Ze is medeoprichtster van communicatiebedrijf Primetime Group. In 
2018 zette Katrien haar eerste stappen in de politiek. Als nieuwkomer haalde ze meteen een van de sterkste scores 
van alle Leuvense kandidaten. Sinds januari is ze gemeenteraadslid in Leuven.
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Beste Bertemnaar
Mag ik even uw tijd?
De afgelopen 4,5 jaar was ik Vlaams Parlementslid als opvolger van Vlaams minister Ben Weyts. Ik zetelde in de commissies Welzijn,  
Volksgezondheid en Gezin, Brussel en Vlaamse Rand, en Deradicalisering. Als huisarts legde ik me in het bijzonder toe op onze  
gezondheidszorg.

•  Een van mijn eerste initiatieven was een resolutie over kraamzorg. Vandaag is de realiteit dat moeders en hun pasgeborenen al na drie 
dagen het ziekenhuis verlaten. Daarom vroeg ik de Vlaamse Regering om hen thuis extra te ondersteunen. 

•  De afgelopen maanden heeft ook het onderwerp jongdementie flink wat persaandacht gekregen. Ik volg dit dossier al jaren op en ben 
binnen het parlement voorvechter geweest om mensen met jongdementie en hun familie een gepaste oplossing te bieden. Ook hier vroeg 
ik extra aandacht en ondersteuning, en vooral meer financiële steun. In vele gevallen moet iemand met jongdementie na verloop van 
tijd opgenomen worden in een instelling. Dat is zowel financieel als emotioneel een zware dobber voor de familie. De lening voor het  
huis blijft lopen, de kinderen blijven naar school gaan, maar er valt wel een gezinsinkomen weg. Bovendien is de partner meestal de 
belangrijkste of enige mantelzorger die zijn of haar loopbaan noodgedwongen op een lager pitje moet zetten. Dat betekent opnieuw 
minder inkomen, mindere opbouw van pensioenrechten. Als deze mensen niet genoeg financiële reserves hebben, komen ze zo in een 
sukkelstraatje terecht. De Vlaamse Regering gaf gevolg aan onze vraag: de bevoegde minister maakte recent 3 miljoen euro extra vrij om 
tegemoet te komen in de factuur bij opname.

•  Met Lorin Parys en andere collega’s uit Vlaams-Brabant richtten we Vlabzorginvest op, een fonds dat jaarlijks 2,5 miljoen euro voorziet 
om tussen te komen in de torenhoge vastgoedprijzen van zorgvoorzieningen in de Vlaamse Rand. 

•  Tot ergernis van velen zijn er nog steeds taalproblemen in de kinderopvang, op de spoeddiensten en in de ziekenhuizen en  
rusthuizen in Brussel en de Vlaamse Rand. Vandaag kunnen Nederlandstaligen er nog steeds niet overal in hun eigen taal terecht, 
laat staan dat ze in het Nederlands geholpen worden. Dat is compleet in strijd met de taalwetgeving en is onaanvaardbaar. Mijn federale 
collega’s trachten tevergeefs om de kennis van de streektaal in elk gewest verplicht en afdwingbaar te maken. Ik klaagde de taalproblemen 
geregeld aan en vroeg de bevoegde minister om de taalvereiste als een criterium in te schrijven in het Vlaamse kwaliteitsdecreet. 
Goede zorg vereist dat men de mensen in hun moedertaal kan verstaan en begeleiden.

Voor de verkiezingen van 26 mei heeft de partij mij gevraagd op te komen op de Kamerlijst, om ook in het federale parlement mijn steentje 
bij te dragen aan de volksgezondheid. Vele belangrijke bevoegdheden en budgetten zitten immers nog op het federale niveau. Ik wil me 
opnieuw voor tweehonderd procent inzetten voor onze gezondheidszorg en specifiek voor onze regio. Daarnaast kan ook mijn internationale 
ervaring – ik werkte jarenlang als ontwikkelingshelper in Afrika en India – in de Kamer uitstekend tot haar recht komen.

U vindt mij op de Kamerlijst als eerste opvolger van Theo Francken.

Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop op uw steun en uw stem. 

Met warme Vlaamse groeten

Voor Vlaanderen. 
Voor Vooruitgang.

Peter Persyn
1ste opvolger Kamer
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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


