
De verandering begint in Sint-Niklaas 
met Filip Herman

Waarom Filip Herman?
“Filip Herman werd begin vorig jaar 
verkozen tot bestuurslid van de N-VA 
Sint-Niklaas en betekende een echte 
versterking voor de afdeling. Zijn 
enorme gedrevenheid en werkkracht 
vielen bij mij en het hele bestuur 
onmiddellijk in de smaak. Ook in 
Sint-Niklaas moet het stadsbestuur 
mee zijn met de nieuwste 
evoluties inzake informatie- en 
communicatietechnologie!”

Lieven Dehandschutter
Lijsttrekker gemeenteraad

Lees meer referenties en programmapunten op
www.dekrachtvanverandering.nu

Hoe stemt u het efficiënst?

Het efficiënst stemt u door een voorkeurstem 
te geven aan één of meerdere kandidaten van 
onze lijst. Duid bv. plaats 6 en 11 aan om op 
Carl Hanssens en Filip Herman te stemmen.

Leer digitaal stemmen op
www.dekrachtvanverandering.nu

Voor de toekomst van onze kinderen!
Beste,

Op 14 oktober kiest u een nieuwe gemeenteraad. Ook in Sint-
Niklaas wil de N-VA de kracht van verandering zijn. Ik ben 
ervan overtuigd dat ik samen met de N-VA de toekomst van onze 
kinderen kan veiligstellen.

Als vader van 4 wil ik meehelpen om van Sint-Niklaas terug een 
kindvriendelijke en sociale stad te maken door: 

1. de juiste vorm van kinderopvang aan te bieden met een 
verhoogde capaciteit voor onze werkende inwoners.

2. voldoende veilige en groene speelomgeving te creëren.
3. onze kinderen te laten genieten van de (voor hun leeftijd) 

juiste randactiviteiten en hobby’s. Vrijetijdsaanbod op 
maat moet kunnen door een ondersteunende rol van onze 
stad.

Als kernstadbewoner wil ik mij engageren om van 
Sint-Niklaas terug een veilige en gezellige stad te maken door:  

1. een kordate en correcte handhaving voor iedereen.
2. meerdere buurtinformatienetwerken op te starten die 

het contact tussen de burger en de hulpdiensten moeten 
verbeteren. Communicatie en sociale controle gaan hand 
in hand.

3. een verbeterd mobiliteitsbeleid uit te werken dat de 
bereikbaarheid van ons winkel- en horecahart ten goede 
komt.

Als opleider in het lokale sportmilieu wil ik een verbetering 
teweegbrengen in de manier waarop de Sint-Niklase sporten 
worden ondersteund met een extra focus op de kwaliteit van de 
opleidingen en een eerlijke vorm van subsidiëring.

Als zelfstandige wil ik bijdragen aan een beter en duidelijker 
kader waarin men in Sint-Niklaas een zelfstandige activiteit kan 
uitoefenen.

Als informaticus wil ik zorgen voor een sobere maar efficiënte 
administratie die samen met intelligente vormen van ICT voor 
een verbetering van de dienstverlening moet zorgen.

Daarom vraag ik uw vertrouwen in ons programma en onze 
kandidaten met in het bijzonder onze lijsttrekker Lieven 
Dehandschutter en mijn mede-N-VA bestuurslid Carl Hanssens 
(6e plaats).

Bedankt alvast,

Filip Herman (11e plaats)    
Breedstraat 91    
www.filipherman.com  

Neem dit handige visitekaartje mee naar het stemhokje en duid 
zeker plaats 6 en 11 aan op de gemeenteraadslijst.

Wilt u meer over mezelf weten?  
Bezoek onze website www.dekrachtvanverandering.nu 

of mijn facebookpagina via www.facebook.com/filiphermanop11 

Vragen? 
Mail gerust naar filip.herman@n-va.be 
of  steek een briefje in mijn brievenbus

Ons volledig programma vindt U op www.n-va.be/sint-niklaas


