
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.

Verandering
Voor
Vooruitgang
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In de verkiezingscampagne vormt 
Koen Dillen een tandem met 
Jan Jambon. Jan Jambon zet zich 
in voor de blijvende creatie van 
welvaart in Vlaanderen. 

Solidariteit en economie staan 
niet haaks op elkaar, integendeel: 
sociale zekerheid, gezondheidszorg 
en de strijd tegen armoede vragen 
een solide economisch draagvlak. 
Respect voor initiatief en onder-
nemerschap enerzijds en sociaal 
engagement anderzijds zijn keer-
zijden van eenzelfde medaille. 

Koen Dillen en Jan Jambon willen 
hun idealen uitvoeren in een con- 
federaal België, met twee deelsta-
ten Vlaanderen en Wallonië die 
elk hun eigen beleid bepalen en  
eigenaar zijn van alle bevoegdheden 
op hun grondgebied (behalve die 
bevoegdheden die zij wensen over 
te dragen aan de Confederatie). 
De regio Brussel-Hoofdstad en de  
Duitstalige regio krijgen specifieke 
beleidsbevoegdheden.

Koen Dillen is in Mol al lang geen onbekende meer. Hij zetelt in de Molse gemeenteraad 
en in de Antwerpse provincieraad. Als huisarts ijvert hij voor een kwalitatieve 
gezondheidszorg en een sterke sociale zekerheid. Hij wil dat Vlaanderen welvarend is 
en dat die welvaart de zwaksten steeds ten goede komt. 

Koen is solidair. Dit is voor hem gebaseerd op een gevoel van samenhorigheid. Die 
samenhorigheid ziet hij vooral op Vlaams niveau en ruimer op Europees en mondiaal niveau. 

Koen zet zich in voor kansarmen en mensen met een beperking. Hij draagt ook bij aan de 
wereldsolidariteit. Hij zet zich af tegen de verzuilde Belgisch ‘solidariteit’ van vakbonden, 
ziekenfondsen en gelieerde partijen. Die is immers eerder gericht op het in stand houden 
van de eigen organisaties en de daarmee gepaard gaande macht en invloed, dan wel op het 
welzijn van de mensen. 
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Koen Dillen
23ste plaats Kamer

Jan Jambon
Lijstduwer Kamer 

Koen en Jan: een sterke tandem

Koen en Jan vragen ook uw stem voor: 

Kris Van Dijck
2de plaats Vlaams Parlement

Heidi Willems
27ste plaats Vlaams Parlement


