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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

PEER ERPEKOM - LINDE - GROTE-BROGEL 
KLEINE-BROGEL - PEER-CENTRUM - 
WAUBERG - WIJCHMAAL

Liliane Hinoul is uw N-VA-kandidate op 26 mei
Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement. Vanuit Peer 
is fractievoorzitter Liliane Hinoul uw N-VA-kandidate. U vindt Liliane terug op plaats 9 op de N-VA-lijst 
voor het Vlaams Parlement.

Wie is Liliane?
Liliane Hinoul is 58 jaar. Samen met haar man Jan is ze de 
trotse ouder van hun twee zonen Marnix en Laurens. In 
haar vrije tijd gaat Liliane graag skiën. Ook voor een actieve 
vakantie hoef je Liliane doorgaans niet eens te overtuigen. 
In 2012 zette Liliane haar eerste stappen in de politiek. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen werd ze meteen verkozen als 
gemeenteraadslid. In mei 2014 was Liliane kandidaat voor de 
nationale verkiezingen, waar ze op de Limburgse Kamerlijst 
maar liefst 12 542 voorkeurstemmen achter haar naam kreeg. 
Bij de verkiezingen van 14 oktober vorig jaar gaf u Liliane het 
vertrouwen om opnieuw zes jaar als gemeenteraadslid te 
zetelen. Momenteel is ze daar N-VA-fractievoorzitter.  

Topprioriteiten: uw veiligheid en mobiliteit 
Voor Liliane is veiligheid erg belangrijk. U moet zich overal 
veilig kunnen voelen: bij uw thuis, in uw buurt, in het ver-
keer, op school, op uw werk … Daar gaat Liliane voor. Ook 
mobiliteit is een topprioriteit voor onze regio. We hebben 
nood aan een beter en stipter openbaar vervoer. De ontsluiting 
van Noord-Limburg blijft evenzeer cruciaal.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang
Bij de parlementsverkiezingen van 2014 rondde de N-VA in 
Peer de kaap van 30 procent. U gaf onze partij het vertrouwen 
om de broodnodige hervormingen door te voeren. De N-VA 
hield woord en maakte de afgelopen jaren het verschil. Er 
kwamen honderdduizenden jobs bij, de werkloosheidsgraad 
was nooit zo laag en het aantal openstaande vacatures piekte. 
Daarnaast zorgden we er met de taxshift voor dat werkenden 
netto meer overhouden aan het einde van de maand. Ook 
investeerden we na jaren van verwaarlozing door vorige 
regeringen fors in de politie- en veiligheidsdiensten. Theo 
Francken zorgde dan weer voor een streng, maar rechtvaardig 
asiel- en migratiebeleid.

Uw stem voor de N-VA is cruciaal
De N-VA is de enige garantie voor het verderzetten van de 
hervormingsagenda van de afgelopen jaren. De N-VA is de 
enige dam tegen hen die nu al staan te popelen alle hervormingen 
terug te draaien. En dat zal u merken: meer belastingen en 
schulden, een laks veiligheids- en justitiebeleid en ongecon-
troleerde migratie. Om dat scenario te vermijden is uw stem 
voor de N-VA dus cruciaal. 

Liliane Hinoul
Plaats 9 Vlaams Parlement

U beslist: verder hervormen met de 
N-VA of hervormingen terugdraaien 
zonder de N-VA. 

Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers. Lees meer op blz. 2 en 3.
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Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers
Op 14 oktober vorig jaar ging u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alle raadsleden legden in januari hun eed af en gingen aan de slag.  

Ook uw N-VA-vertegenwoordigers schoten uit de startblokken. Maak kennis met uw N-VA-team.

Wouter Van Elsacker
Gemeenteraadslid

Jan Steemans
Lid bijzonder comité voor de 

sociale dienst

Davy Put
Gemeenteraadslid

Wouter Van Elsacker
Gemeenteraadslid
wouter.vanelsacker@n-va.be

Wie is Wouter?
•  43 jaar
•  Wijchmaal 
•  Samen met Betty
•  Vader van Ella, Louis en Marie
•  Leerkracht orthopedie en 

zaakvoerder Prosilor Orthopedie

Waar gaat Wouter voor?
•  Maximale steun voor Peerse ondernemers
•  Propere buurten en veel openbaar groen

Jan Steemans
Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
jan.steemans@n-va.be

Wie is Jan?
•  72 jaar
•  Peer-centrum
•  Samen met Liliane
•  Vader van Marnix en Laurens
•  Gepensioneerd paracommando
•  Voorzitter N-VA Peer

Waar gaat Jan voor?
•  Een warm sociaal beleid met rechten én 

plichten
•  Uw belastinggeld als goede huisvader beheren

Davy Put
Gemeenteraadslid
davy.put@n-va.be

Wie is Davy?
•  34 jaar
•  Afkomstig van Linde, 

woont in Wauberg
•  Postbode bij Bpost

Waar gaat Davy voor?
•  Begaan met de kerkdorpen 
•  Verenigingen optimaal ondersteunen
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Davy Put
Gemeenteraadslid
davy.put@n-va.be

Wie is Davy?
•  34 jaar
•  Afkomstig van Linde, 

woont in Wauberg
•  Postbode bij Bpost

Waar gaat Davy voor?
•  Begaan met de kerkdorpen 
•  Verenigingen optimaal ondersteunen

Liliane Hinoul
Fractievoorzitter gemeenteraad
liliane.hinoul@n-va.be

Wie is Liliane? 
•  58 jaar
•  Peer-centrum
•  Getrouwd met Jan
•  Moeder van Marnix en Laurens
•  Bestuurslid N-VA Limburg en  

N-VA-partijraadslid

Waar gaat Liliane voor?
•  Algemene veiligheid en verkeersveiligheid
•  Een beleid met veel inspraak en respect 

voor uw mening

Wesley Kolen
Gemeenteraadslid
wesley.kolen@n-va.be

Wie is Wesley?
•  25 jaar
•  Afkomstig van Kleine-Brogel, 

woont in Peer-centrum
•  Communicatiemedewerker 

N-VA-partijsecretariaat in Brussel
•  Ondervoorzitter N-VA Peer

Waar gaat Wesley voor?
•  Sterk onderwijs dat de talenten van 

iedere jongere maximaal ontwikkelt
•  Een warmhartig dierenwelzijnsbeleid
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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


