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“Wilt u ook dat wie verantwoordelijkheid
opneemt, beloond wordt? Stem op 25 mei
dan op de N-VA.”

Diksmuide heeft lokale kandidaat op N-VA-lijst
Koen Coupillie is 31 jaar en is net verhuisd naar Esen. Hij werkt al zeven jaar als leerkracht
Nederlands en geschiedenis in het VTI van Diksmuide. Koen is fractieleider in de
gemeenteraad en zetelt ook in de politieraad. Op 25 mei komt hij op voor het Vlaams
Parlement.
Beste inwoner van Diksmuide,
Op 25 mei kunt u een duidelijke keuze maken waar u met ons land naar toe wil. Ofwel kiest u
voor een van de traditionele partijen en dan weet u wat u krijgt: een PS-regering met belastingverhogingen, hervormingen die complexer maken wat efficiënter zou moeten, de problemen
niet ten gronde aanpakken en de rekening doorschuiven naar de volgende generaties.
U kan gelukkig ook kiezen voor verandering. Door massaal te stemmen op de N-VA kiest u
voor het aanpakken van de loonkost, het afbouwen van de overheidsschuld, een gerichte onderwijshervorming, en een verhoging van de werkloosheidsuitkering, die dan wel in de tijd
beperkt wordt.

In aanwezigheid van tal van
West-Vlaamse N-VA-kandidaten.

Iedereen van harte welkom!

Kiezen voor de N-VA is kiezen voor het belonen van wie verantwoordelijkheid opneemt, zijn
schouders zet onder een sociale samenleving en die de middelen focust op wie ze écht nodig
heeft.
De verkiezingen van 25 mei worden uitermate belangrijk, daar is iedereen het nu al over eens.
Daarom wilde ik niet langs de zijkant blijven staan en aanvaardde ik met veel enthousiasme en
overtuiging de kandidatuur voor het Vlaams Parlement van de N-VA.
Als fractieleider in de gemeenteraad van Diksmuide probeer ik steeds de
waarden en visie van de N-VA lokaal te vertalen. Vanop de 11de plaats op
de Vlaamse lijst hoop ik nu nog meer mijn steentje te kunnen bijdragen voor
de Verandering voor Vooruitgang.
Ik hoop alvast dat ik ook op uw stem kan rekenen.
Op 25 mei kan u kiezen voor Verandering voor Vooruitgang. Leer op bladzijde 2 en 3
de mensen kennen die zich voor u inzetten voor die broodnodige verandering.

www.nva-diksmuide.be

