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V.U. Bruno Peeters
J. Embrechtsstraat 12
2360 Oud-Turnhout

VACATURE
WIJ ZOEKEN
mannen/vrouwen met talent

De N-VA wenst u prettige feestdagen!

N-VA, een meerwaarde voor Herenthout!
Wij wonen in een prachtige gemeente met vele mooie tradities. Denk maar aan
de Stoet, de Braderij, de Hooifeesten, … Ook op politiek vlak hebben we een
lange traditie met eigen, lokale lijsten. Nochtans zijn wij ervan overtuigd dat de
waarden waar de N-VA op nationaal niveau voor staat, ook voor Herenthout een
meerwaarde zijn.
Daarom hebben we deze zomer met een aantal mensen vergaderd en beslist om een
lokale, Herenthoutse N-VA-afdeling op te starten. Alle begin is weliswaar moeilijk,
maar met jouw hulp kunnen we onze afdeling verder uitbouwen.

JE PROFIEL
• Je bent een ‘bewuste’ Vlaming
• Je bent sociaal en wil in team
werken
• Je bent begaan met
Herenthout
JE TAAK
• Op een constructieve manier aan
politiek doen in Herenthout
• Samen met gelijkgezinden
meewerken aan een beter bestuur
voor Vlaanderen
• Meewerken aan het bestuur van
Herenthout op een correcte en
rechtlijnige manier
INTERESSE?
Aarzel dan niet langer en
contacteer ons!
Je vindt onze contactgegevens
hiernaast op de bladzijde.

Hoe zal zo’n Herenthoutse N-VA er dan uitzien? Eerst en vooral willen we de geloofwaardigheid en kwaliteit waar de partij voor staat ook op gemeentelijk niveau
verderzetten. Wij willen op een positieve en constructieve manier ons steentje bijdragen aan de gemeentepolitiek. Wij staan ook voor realisme en verantwoordelijkheid.
Maar eerst en vooral moeten we er natuurlijk voor zorgen dat we niet alleen staan.
En daarvoor hebben we jou nodig! Wil jij ook je steentje bijdragen aan een politiek alternatief voor Herenthout, of gewoon eens van gedachten wisselen over de toekomst
van onze gemeente, neem dan zeker contact op. En hopelijk
werken we dan in 2012 samen aan een beter Herenthout.
Verder in deze allereerste uitgave van ons huis-aan-huisblad
lees je meer over de partij in onze regio. Zo krijg je hopelijk nog
meer de smaak te pakken. Veel leesplezier!
Ben Verhaegen
N-VA Herenthout

Actief meewerken? Dat kan!
Zin om mee te werken aan de uitbouw van een N-VA-afdeling in Herenthout?
Dan kan je contact opnemen met:
Contactpersoon N-VA Herenthout:
Ben Verhaegen - Berkenstraat 10 - ben.verhaegen@n-va.be
Voorzitter N-VA Kempen:
Bruno Peeters - bruno.peeters@n-va.be
Bewegingsverantwoordelijke provincie Antwerpen:
Maarten Vanderhenst - maarten.vanderhenst@n-va.be - t. 02 219 49 30

De Kempen … in Brussel
N-VA-Vlaams Parlementslid Vera Celis
Vera Celis verdedigt onze Kempense
belangen in het Vlaams Parlement.

N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen
Flor Van Noppen verdedigt onze Kempense belangen in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Vera Celis is geboren en grootgebracht in een
Vlaams nest. In 2004 werd ze penningmeester van
de toen nieuwe afdeling in Geel en enkele maanden later werd ze gevraagd om ad-interimsecretaris
te worden van het Turnhoutse regiobestuur.

Flor Van Noppen en de strijd om veilig voedsel
gaan al vele jaren hand in hand. Na de laffe moord
op zijn broer Karel zette Flor diens werk voort. Als
voorzitter van de vzw Dr. Karel Van Noppen gaf
hij honderden lezingen over voedselveiligheid in
heel Vlaanderen. Sinds 2007 is Flor volksvertegenwoordiger voor de N-VA.

“Omdat ik een mooi resultaat had behaald bij de federale verkiezingen in 2007, bekleedde ik de vierde
effectieve plaats op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen in 2009”, vertelt Vera verder. “Dat was een
schot in de roos: met 4 592 voorkeurstemmen werd ik
verkozen als Vlaams Parlementslid.”
STREEKGEBONDEN DOSSIERS
“Dat was een immense aanpassing”, herinnert Vera
zich, “want ik gaf al meer dan 28 jaar les en heb dat
met bijzonder veel enthousiasme gedaan. Die ervaring neem ik vandaag mee naar het Vlaams Parlement, als lid van de commissie Onderwijs en Gelijke
Kansen. Daarnaast probeer ik als Kempens Volksvertegenwoordiger ook alle streekgebonden dossiers
op het vlak van economie, mobiliteit, welzijn, … ter
harte te nemen.”
EIGEN ERVARING
“De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 worden
een enorme uitdaging. Ook in uw gemeente willen
we de N-VA op de kaart zetten. Daarom doe ik een
oproep aan alle geëngageerde mensen: sluit u aan
bij onze partij of contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek. En laat u vooral niet afschrikken. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat men met veel
inzet en de juiste motivatie heel wat kan bereiken!”

De werking van het vaak weinig efficiënte Federaal
Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) controleren, meer middelen bepleiten voor de strijd tegen
de hormonenmaffia, misleidende reclame in de voedingssector aan de kaak stellen, het belang benadrukken van te weten wat je eet … zijn maar enkele
aspecten die regelmatig terugkeren in Flors parlementair werk.
TEGEN ONVERDOOFD SLACHTEN
In het verlengde daarvan ligt zijn werk voor meer
dierenwelzijn, bijvoorbeeld via zijn wetsvoorstel om
het onverdoofd slachten, ook om religieuze redenen,
te laten verbieden. Het voorstel werd nog niet goedgekeurd maar staat intussen wel hoog op de politieke
agenda.
KEMPENSE BELANGEN
Uiteraard verliest Flor in Brussel de belangen van de
Kempen niet uit het oog. Denk maar aan het innovatieve Myrrha-project van het SCK, een kernreactor
van de vierde generatie die goed is voor zeker tweeduizend langdurige jobs in de streek en die het SCK
toelaat de komende decennia een absolute wereldspeler te blijven.

N-VA in de Kempen: een groeiende boom
Bij de Vlaamse verkiezingen in
juni 2009 behaalde onze partij
in de Kempen 17 procent van de
stemmen, een jaar later bij de
federale verkiezingen in juni
2010 zelfs 30 procent. Telkens
het hoogste percentage van alle
Vlaamse arrondissementen!
Nochtans had de N-VA in slechts een handvol gemeenten een actieve lokale afdeling. Maar we hebben in de loop van 2010 en 2011 een flink stuk van de
weg afgelegd. In verschillende gemeenten waar we
tot voor kort geen actieve werking hadden, zijn
nieuwe afdelingen opgestart: Herselt, Hoogstraten,
Hulshout, Lille, Meerhout, Merksplas, Vorselaar,

Vosselaar, Westerlo, … Op verschillende plaatsen
hebben spontaan mandatarissen van lokale partijen
zich aangeboden om mee aan de kar te trekken en
een N-VA lidkaart aangeschaft, zoals in Arendonk,
Lille, Kasterlee, Rijkevorsel, Westerlo…
Ook in Herenthout willen we binnenkort van start
gaan. Als u interesse heeft om hieraan mee te werken, kan u contact opnemen met een van onze
arrondissementele bestuursleden of met onze bewegingsverantwoordelijke. Hun contactgegevens vindt
u op bladzijde 1.
Bruno Peeters
Voorzitter N-VA Kempen
bruno.peeters@n-va.be

IN GESPREK MET FRACTIELEIDER IN HET VLAAMS PARLEMENT
EN BURGEMEESTER VAN DESSEL KRIS VAN DIJCK

“Evolueren naar meer democratische
en werkbare structuren”
Kris Van Dijck, fractieleider van de N-VA in het
Vlaams Parlement en burgemeester van Dessel,
was bij de oprichting van de N-VA de eerste algemeen
secretaris van de partij. Hij heeft gedurende de voorbije tien jaar vanop een prominente plaats het reilen
en zeilen van de N-VA meegemaakt.

Kris Van Dijck: “De N-VA is een partij die
verantwoordelijkheid centraal stelt.”

Kris, waarom wil de N-VA meer autonomie
voor Vlaanderen?
“België is het enige land in de wereld waar geen federale democratie bestaat. De Vlaamse en de Franstalige
democratische werelden staan en leven naast elkaar.
Samen besturen zorgt zo steeds voor gedrochten van
compromissen, waar noch de Vlaming, noch de Waal
zijn jongen in terugvindt. Meer autonomie wil dan ook
zeggen dat je een beleid kan voeren waarvoor de mensen gekozen hebben.”
Wil de N-VA dan niet meer solidair zijn met
Wallonië?
“Toch wel, maar op basis van goede afspraken. Solidariteit moet aan drie regels beantwoorden. Ze moet
transparant georganiseerd worden, ze moet objectief
verklaarbaar zijn en ze moet doeltreffend zijn. De geldstromen van Noord naar Zuid, jaarlijks tussen de 6 en 11
miljard euro, afhankelijk van de bron, voldoen daar duidelijk niet aan. De mensen in Vlaanderen kunnen dit
niet blijven trekken en finaal zullen we met z’n allen,
Vlamingen, Brusselaars en Walen, verdrinken in de gigantische Belgische staatsschuld.”

Is de N-VA dan niet vóór het einde van België?
“Wat de N-VA wil, is dat er toekomst is voor alle mensen hier en elders. In België beogen we geen revolutie of
abrupte scheiding. Wel streven we naar een evolutie
naar meer democratische en efficiënte structuren. We
willen daarbij stap voor stap gaan. De N-VA gelooft in
een evolutie waarbij steeds meer bevoegdheden worden overgeheveld naar Vlaanderen enerzijds en Europa
anderzijds. Het federale niveau zal daarbij geleidelijk
verdampen. Ons einddoel is inderdaad een onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van Europa, maar de weg is
geleidelijk en moet zich op een democratische manier
voltrekken.”
Is de N-VA nu een linkse of een rechtse partij?
“De N-VA is een partij die verantwoordelijkheid centraal stelt. Wij geloven in de verdiensten van een vrijemarkteconomie en vinden dat de overheid aan
individuen en bedrijven alle kansen moet geven om initiatief te nemen. De overheid moet wel een normerend
en regulerend kader bepalen en moet ook de solidariteit
organiseren tussen sterkeren en zwakkeren. Die solidariteit moet zoals eerder aangehaald georganiseerd worden op een transparante, efficiënte en doelmatige
manier. Geen hangmat maar een vangnet, en liefst zelfs
een trampoline! De N-VA vindt dat de overheid zich
moet focussen op haar kerntaken en voor het overige
voldoende ruimte laten aan het vrije initiatief van burgers en ondernemingen. Is dit links of rechts? Het is in
ieder geval een verhaal van rechten en plichten, zowel
voor België, voor Vlaanderen als voor Herenthout!”

Solidariteit moet georganiseerd worden op een
transparante, efficiënte en doelmatige manier.

Telex - Telex - Telex - Telex - Telex - Telex - Telex
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) trekt 290 524 euro uit voor het beschermd landschap Vallei van Wimp en
Grote Nete. Het beheersplan voor de Vallei van Wimp en Grote Nete bevat onder meer ingrepen aan een vijver,
dreefherstel, aanplanten van parkbomen en het toegankelijker maken van bepaalde gebieden.

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!
Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

MAAR WIE DRAAIT ER OP VOOR HET BELGISCHE WANBELEID?
Gaat het met België dezelfde weg op als met
Portugal, Griekenland en Italië? Als de federale
onderhandelaars blijven aanmodderen, ziet het
er niet goed uit. Nochtans behoort de
belastingdruk in ons land tot de hoogste van
Europa. En ook nu weer dreigt de Vlaamse
middenklasse de factuur te moeten betalen.
Samen met het ontgoochelende communautaire
hoofdstuk was dit voor de N-VA dé reden om de
nota-Di Rupo te verwerpen.
Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

Want de socialisten dromen van hogere
belastingen. Daarvan zullen vooral de Vlamingen de dupe zijn. En als het van Open Vld
afhangt, moet Vlaanderen overschotten boeken zodat alle andere overheden de
tekorten kunnen blijven opstapelen. Maar is het toeval dat de federale en de
Brusselse regering, allebei met een Open Vld-minister van Begroting, de grootste
tekorten hebben? Budgettaire discipline valt hen blijkbaar zwaar!

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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