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SINT-TRUIDEN

N-VA Sint-Truiden wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

Theo Francken komt naar Sint-Truiden

Theo Toert

Op dinsdag 3 juli komt staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie Theo Francken naar 
Sint-Truiden. Hij zal zijn beleid toelichten 
dat zacht is voor de kwetsbaren, maar 
hard voor diegenen die misbruik maken 
van onze gastvrijheid. Op voorhand 
inschrijven is niet nodig. We starten om 
20 uur. U bent van harte welkom in de 
Academiezaal (Plankstraat 18). Tot dan!

DINSDAG

3 juli 2018
20 uur

Academiezaal
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Nina Kvikvinia
Nina Kvikvinia heeft Georgische wortels, maar al sinds haar kinderjaren is ze een rasechte 
Truienaar uit Zepperen. Naast OCMW-raadslid en lokaal ondervoorzitter is ze ook actief als 
politiek medewerker in het Vlaams Parlement. Daar is ze verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
ondersteuning van onze parlementsleden bij inburgerings- en radicaliseringsgerelateerde 
dossiers. 

Nina Kvikvinia:
“Voor mij is een rechtvaardig integratiebeleid, waarin onze Vlaamse normen en 
waarden centraal staan, essentieel. Ook in Sint-Truiden. Voor alle kansen die we geven, 
mogen we een inspanning terugvragen. Anderzijds is het ook belangrijk dat we de 
dialoog tussen gemeenschappen versterken, zodat vooroordelen weggenomen 
worden.”

Gino Libens
Gino is een 55-jarige Truienaar die opgroeide in Brustem. Via de Chiro van St-Pieter, de 
voetbalploeg van Aalst en fanfare Sint-Cicilia kwam hij terecht in Nieuw-Sint-Truiden. Hij 
woont er nu al meer dan twintig jaar, samen met zijn vrouw Ingrid en dochters Dorien en Zoë.

Gino Libens:
“Door mijn beroepservaring als militair en vrijwillige brandweerman ligt het thema 
veiligheid mij nauw aan het hart. De N-VA is voor mij dan ook een evidente keuze. 
Onze inwoners hebben recht op een (verkeers)veilige, leefbare stad en een beleid dat 
overlast aanpakt.” 

Peter Deltour
Peter Deltour, trotse vader van twee kinderen, is al vele jaren gepassioneerd bezig met het 
verenigingsleven en zet zich in voor meerdere goede doelen. In Sint-Truiden is hij onder meer 
bekend geworden als voorzitter van het Rode Kruis en eerste organisator van Levensloop. 
Door zijn maatschappelijk engagement voelde Peter het kriebelen om ook op politiek vlak zijn 
steentje bij te dragen. 

Peter Deltour: 
“Mijn vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat ik weet welke noden er in onze samenleving 
zijn. De handschoen opnemen om ook politiek het verschil te maken, is dan ook de 
logische volgende stap. Inzetten op sociale cohesie en het ondersteunen van onze 
vrijwilligers en verenigingen zijn belangrijke speerpunten voor mij.” 

Günther Dauw
Günther is bedrijfsjurist en vormt samen met zijn vrouw en drie kinderen een nieuw samengesteld 
gezin. Hij is 38 jaar en woont in Wilderen. Het grootste deel van zijn vrije tijd besteedt hij 
zowel op als naast het voetbalveld: hij is keepertrainer bij FC Landen en supporter van STVV. 

Günther Dauw: 
“De N-VA is de enige no-nonsensepartij die met realistische en haalbare voorstellen 
komt, ook in Sint-Truiden. Ik wil graag meewerken aan een stad waar het aangenaam 
wonen en werken is voor iedereen. We moeten ervoor zorgen dat we genoeg 
tweeverdieners aantrekken die in Sint-Truiden hun gezinsleven willen uitbouwen.” 

Elke Paquay
Elke Paquay verhuisde onlangs met haar echtgenoot en twee kinderen van Runkelen naar 
het centrum van de stad. In haar weinige vrije tijd kan je Elke in het zwembad terugvinden of 
brengt ze tijd door met haar gezin en viervoeter Sloeber. 

Elke Paquay: 
“Omdat ik als zelfstandig thuisverpleegster dagelijks in contact kom met zorgbehoevende 
mensen en senioren, wil ik mij politiek engageren om de problemen in deze sector in 
Sint-Truiden doelgericht aan te pakken. Een vuist maken tegen verdoken eenzaamheid 
en zorgen voor voldoende personeel in onze woonzorgcentra zijn mijn stokpaardjes. 
Ook betere zorghulp aan huis is een van mijn speerpunten.”

N-VA Sint-Truiden stelt voor ...

Wendy Doupagne
Wendy Doupagne, een Truinoske in hart en nieren, is gehuwd en mama van twee sportieve 
tieners. Veel van haar vrije tijd brengt ze door in de basketbalclub waar haar kinderen spelen 
en zijzelf haar steentje bijdraagt achter de schermen. 

Wendy Doupagne:
“Samen met de N-VA wil ik er zijn voor alle Truienaren. Communicatie en betrokkenheid 
zijn mijn prioriteiten, maar ook het jeugdbeleid vind ik erg belangrijk. Onze jeugd 
moet kunnen opgroeien in een veilige stad, waar ze zich goed voelt en haar talenten 
volop kan ontwikkelen.”



Wij zijn thuis in Limburg. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat, 
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor 
mekaar. Het is goed wonen in Limburg. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo. 
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Limburg.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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