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De gemeentepolitiek in één beeld
Als dank voor uw vertrouwen hebben we getracht om in één
creatief plezant beeld de afgelopen zes jaar samen te vatten.
De tekening bevat een resem van hints en verwijzingen naar
wat er in de lokale politiek allemaal is gebeurd of nog te
gebeuren valt.

in te kleuren. De tekening wordt gevormd door mensen en
hun interacties. Ze zoeken samen oplossingen om zowel de
vormen als de kleuren in het lokale samenleven te bepalen.
Er is geen dominante kleur noch vorm behalve ons aller
geelgroen hart voor een duurzaam Zulte.

U zal ongetwijfeld een en ander herkennen. Let ook op
de details en de gebruikte kleuren. Lokale politiek is een
beetje als deze tekening … er is geen voorgedrukt blad om

Wilt u zeker zijn dat u elke hint gevonden hebt? Neem dan
eens een kijkje op onze Facebookpagina.

Kijk snel naar bladzijde twee en drie
van dit huis-aan-huisblad.
Meer weten over N-VA Zulte?
N-VA Zulte

www.n-va.be/zulte

N-VA Zulte informeert u

Rookmelder vanaf 2020 verplicht in woning
Rookmelder redt levens

Een rookmelder kan levens redden. Als je weet
dat je gemiddeld drie minuten de tijd hebt om
bij een brand veilig je woning te verlaten en
rookontwikkeling ervoor zorgt dat je dieper
slaapt, dan hoef je niet lang na te denken over
het nut van een goede rookmelder.

Rookmelder verplicht vanaf 2020

Daarom ligt nu bij wet vast dat vanaf 1 januari
2020 elke woning uitgerust moet zijn met één
of meerdere rookmelders. Omdat veiligheid
zo belangrijk is, besloot N-VA Zulte om nu al
een informatiecampagne op te zetten. Bovendien kunt u via ons degelijke rookmelders
aanschaffen. Deze worden ons geleverd door
de stichting Brandwonden. Ze kosten 20 euro
per stuk. Per verkocht exemplaar gaat er 4 euro
naar de stichting.

Veilig thuis in een welvarend Zulte

Meer informatie? Surf naar www.n-va.be/zulte

2

zulte@n-va.be

3

Veilig thuis in een welvarend Zulte
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Haal de Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.

in huis!
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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