
De wind in de zeilen

U hebt nu het tweede nummer van ons infoblad in handen. Niet zonder enige trots

kan ik u zeggen dat het de jongste politieke partij van Brasschaat aardig voor de wind

gaat: veel volk op onze activiteiten, sterke aangroei van het ledenaantal, … Een gemo-

tiveerd en werkzaam bestuur zorgt ervoor dat onze partij al een vaste waarde is in het

Brasschaatse politieke landschap. Getuige van dit alles is dit extra dikke nummer. De

reden daarvoor zullen we niet onder stoelen of banken steken: de gemeenteraadsver-

kiezingen komen eraan. Bovendien willen we u graag onze N-VA-kandidaten voorstel-

len. De N-VA komt  met de CD&V op een gemeenschappelijke lijst omdat we ervan

overtuigd zijn dat we samen nog beter kunnen. Met de CD&V en alle Brasschatenaren

kunnen we onze mooie gemeente, waar het zo goed is om te leven en te wonen, nog

beter uitbouwen.

Verder in dit nummer brengen we verslag over het

debat dat we organiseerden in een overvolle

Ruiterhal. Tijdens dat debat kregen we meer inzicht

over het Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen van de denkgroep ‘In de

Warande’. In datzelfde kader vindt u een vraaggesprek

met Herman De Bode, Brasschatenaar en eminent lid

van de denkgroep.

Tevens willen we een bijdrage leveren aan het politieke

debat in Brasschaat. U hebt het ongetwijfeld al verno-

men dat het leger verder wordt weggetrokken uit

Brasschaat. Dit is geen toeval, maar maakt deel uit van

een ‘masterplan’ van de Waalse PS-minister Flahaut om

zoveel mogelijk operationele eenheden van Vlaanderen

naar Wallonië over te hevelen. Dat thema reikt dus ver-

der dan Brasschaat. De N-VA zal dat ook op federaal

niveau aankaarten.

Een ander thema dat ons na aan het hart ligt, is het economische reilen en zeilen in onze gemeente. Sven Van

Dongen, bedrijfsleider en N-VA-kandidaat, geeft hier zijn visie over.

Met 11 juli in het verschiet moeten we natuurlijk ook aan feesten beginnen denken. Met de jaarlijkse elfdaagse

rond de Vlaamse feestdag ontpopt Brasschaat zich tot modelgemeente voor Vlaanderen. In dit nummer vindt u het

uitgebreide feestprogramma. Ongetwijfeld komen we elkaar op één van die activiteiten tegen.

Mag ik u alvast een ontspannende en deugddoende vakantie toewensen.
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Jij ziet toch ook dat het beleid in België vierkant draait!
Jij merkt toch ook dat Vlaanderen en Wallonië een verschillende weg opgaan!

Stilstaan is achteruitgaan!
Stop het doorschuiven van lasten naar toekomstige generaties!
Doorbreek de Belgische besluiteloosheid! Eindelijk moet er werk gemaakt worden
van onze toekomst, de toekomst van jongeren!

Gedaan met de verfransing en verengelsing! 
Ook Brasschaat verdient een Vlaamse reflex!

Wees jong! Wees jezelf! Wees Vlaming! 
Laat je stem horen binnen N-VA-Brasschaat!

Jongerenwerking: michiel.vandeneynde@n-va.be 
Ledenadministratie: goele.fonteyn@n-va.be

Jan Jambon 
voorzitter N-VA Brasschaat

‘SAMEN KUNNEN

WE NOG BETER.’

WAKKER WORDEN, JONGERE!
Goele Fonteyn en 
Michiel Van Den Eynde



‘MANIFEST VOOR EEN ZELFSTANDIG

VLAANDEREN’ DOET RUITERHAL VOLLOPEN
Het minste wat men kan zeggen is dat de denkgroep ‘In de
Warande’  met haar Manifest voor een zelfstandig
Vlaanderen het politieke debat over Vlaamse onafhanke-
lijkheid op gang heeft gekregen. Dit alles gebeurde onder
de deskundige leiding van ex-KBC-topman Remi
Vermeiren.

De N-VA Brasschaat meende dat dit debat ook in onze
gemeente moest gevoerd worden. De ruim 200 aanwezi-
gen in de Ruiterhal op 23 maart ll. toonden aan dat we
met die mening niet alleen staan. De geïnteresseerden
kregen een dubbeldebat voorgeschoteld. Voor de pauze
kruisten Remi Vermeiren zelf en Ludo Dierckx (ex-
Agalev-senator en verantwoordelijke van het belgicisti-
sche B-plus) de degens. Na de pauze lieten we het
woord aan de politici. Bart De Wever, nationaal voorzit-
ter van N-VA, en Fons Borginon, kamerfractieleider
voor de VLD, gaven hun visie over het manifest.

Remi Vermeiren lichtte eerst de inhoud van het Manifest toe. Zijn betoog kwam erop
neer dat Vlaamse onafhankelijkheid een noodzakelijke voorwaarde is om de welvaart en het wel-
zijn van de volgende generaties te vrijwaren. De huidige Belgische staatsstructuur is daarvoor te
complex en daardoor niet efficiënt. De problemen in Vlaanderen en Wallonië zijn dermate verschil-
lend dat beide landen eigen oplossingen moeten kunnen uitwer-
ken. De transfers van Noord naar Zuid tasten in Vlaanderen de
welvaart aan zonder dat Wallonië daar beter van wordt. Al deze
vaststellingen doen de voormalige topman van KBC besluiten dat
beide landsgedeelten veel beter hun lot in eigen handen kunnen
nemen.
Die stelling kon door Ludo Dierckx niet onbeantwoord blijven. De
voorman van B-Plus zag in België het mini-experiment voor de
samenleving van meerdere volkeren binnen grotere gehelen. Hij
wees ook op de unieke positie van Brussel die door een splitsing
van België dreigt verloren te gaan. In zijn repliek gaf Vermeiren
toe dat Brussel een moeilijk vraagstuk blijft in het splitsingsver-
haal. Toch vindt hij dat men de toekomst van 6 miljoen
Vlamingen niet afhankelijk mag maken van de positie van
Brussel.

Na de pauze kwamen de politici aan de beurt. Met veel verve schaarde Bart De Wever zich achter
de stellingen van de denkgroep. Wel wees hij op de moeilijkheden waarmee de politieke wereld te
kampen heeft om die stellingen te verwezenlijken. Niet alleen de Vlaamse partijen moeten daarbij

aan hetzelfde zeel trekken, maar ook een meer-
derheid van Waalse kamerleden moet hiervan
overtuigd worden. Dat dit niet evident zal zijn,
bewezen de tussenkomsten van zijn opponent.
Fons Borginon ontpopte zich als super-realpoliti-
cus met een uiterst minimale ambitie. Wie niets
vraagt, wordt ook niet ontgoocheld, wanneer hij
niets krijgt; luidt zijn devies. De Wever trok fel van
leer tegen dit VLD-fatalisme en hoopte bij even-
tuele onderhandelingen met de Walen een daad-
krachtigere VLD aan zijn zijde te vinden. De
vraagstellers uit het publiek waren ook niet mals
voor de slappe houding van de VLD’er.
Rond 23 u. werd een punt gezet achter het
uiterst boeiende debat, maar daarna ontsponnen
zich nog heel wat politieke analyses bij een fris
glas gerstenat. Het volgende politieke werkjaar
belooft spannend te worden.

‘DE PROBLEMEN IN

VLAANDEREN EN

WALLONIË

ZIJN DERMATE

VERSCHILLEND DAT

BEIDE LANDEN

EIGEN OPLOSSINGEN

MOETEN KUNNEN

UITWERKEN.’



TEKST HERMAN DE BODE
E



ZES KANDIDATEN
VRAGEN OM UW VERTROUWEN
Wij stellen ze even voor. Elke kandidaat heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen interesses en
zijn eigen idealen. Maar allen hebben ze hetzelfde doel voor ogen: werken voor het alge-
meen belang van alle Brasschatenaren.

Jan Jambon (45 jaar), informaticus van opleiding, heeft een ruime ervaring in het bedrijfsleven. Hij
klom er van bediende op tot directeur en was eerst actief in de IT-wereld om dan over te stappen
naar de wereld van het uitzendwerk om uiteindelijk terecht te komen in de financiële wereld.  
Toch is Jan vooral bekend als de
drijvende kracht achter enkele
verenigingen uit de Vlaamse
Beweging: de Vlaamse Volksbe-
weging, de Marnixring, het ANZ
en het OVV. Het streven naar een
onafhankelijk Vlaanderen noemt
hij zijn grootste drijfveer. Daarom
besloot hij vorig jaar zich aan te
sluiten bij de N-VA, volgens
hem de beste waarborg om die onafhankelijkheid zo snel mogelijk te bereiken. In het N-VA-
bestuur is Jan de bezieler en voortrekker. In korte tijd heeft hij een volledige ploeg rond zich verzameld.
Jan is vader van vier kinderen tussen veertien en twintig jaar en heeft een ruime interesse voor sport.
Als hevig supporter van GBA, gaat hij regelmatig met zijn zonen kijken naar de matchen van deze
ploeg. Hij houdt ook van uitstapjes met het hele gezin.

Engagement heeft Goele Fonteyn (30 jaar) met de paplepel meegekregen. Vroeger was zij actief
in de jeugdbeweging en in  studentenverenigingen. Vandaag zet zij zich in voor tal van Vlaamse
organisaties (o.a. lid beheerraad van de Vlaams-Zuid-Afrikaanse Cultuurstichting, lid van het
Davidsfonds, lid van VVA Antwerpen, lid VVB). In het Groenendaalcollege (Merksem), de school
waar zij als lerares Grieks en Latijn voor de klas staat, zetelt zij in de pedagogische raad en de school-
raad.
Goele is gehuwd met Frederik, een over-
tuigd CD&V’er, en samen verwachten ze
hun eerste kindje. Dit huwelijk symboliseert
het kartel CD&V/N-VA, waar Goele zich
100% achterzet.
In het N-VA-bestuur kennen wij haar voor-
al als een echte dossierbijter. Eenmaal dat
ze zich aan iets zet, werkt ze het ook volle-
dig af. In de gemeenteraad wil ze ijve-
ren voor meer en betere kinderopvang, een grotere toegankelijkheid voor minder mobie-
le mensen, voor de uitbouw van een ‘brede school’ en het behoud en de ontwikkeling van
de Vlaamse cultuur. Goele doet verder aan jazzdans en ballet, maar het meest kan ze genieten
van een goed gesprek met vrienden bij pot en pint.  

Met zijn 23 jaar is Michiel onze jongste kandidaat. Toch heeft hij zijn sporen al verdiend: 16 jaar
Chiro, waarvan drie jaar als hoofdleider. Vandaag zit hij in het dagelijks bestuur van de jeugdraad.
Hij studeert regentaat exacte wetenschappen en geschiedenis aan de Karel-de-Grote-hogeschool
waar hij deel uitmaakt van de studentenraad.
De twee thema’s die hem het meest bezig houden zijn dan ook jeugd en onderwijs. Door
zijn jarenlange inzet in het jeugdwerk kent Michiel zeer goed de noden en verzuchtingen van de
jongeren (fuifruimte, plakborden,…). 
Hij kiest voor de N-VA omdat hij vindt dat hij in deze
partij zich het beste kan ontplooien en omdat de
programmapunten het dichtst bij de zijne liggen.
Tot zijn beste kwaliteiten rekent hij zijn toeganke-
lijkheid. Men kan hem op straat aanklampen en ver-
tellen wat er schort of juist goed loopt. Hij kan goed
luisteren en zoekt steeds naar een consensus.
Verder leest hij veel en graag en is hij een verwoed
schaker.

STEEKKAART
Geboren: Genk 26/4/60
Studies: Lic. Informatica - Master in Business Administration
Werk: Directeur Commercial Cards bij Bank Card Company
Hobby’s: voetbal, tennis
Wijk: Mariaburg
Adres: Sparrenlaan 25 
E-post: jan.jambon@n-va.be

STEEKKAART
Geboren: Bree, 10/03/76
Studies: Lic. Klassieke Filologie
Werk: Lerares Latijn en grieks
Hobby’s: jazzdans, ballet, cultuurreizen & musea 
Wijk: de Kaart
Adres: Hoge Akker 32
E-post: goele.fonteyn@n-va.be

STEEKKAART
Geboren: Brasschaat, 25/03/83
Studies: Student regentaat exacte 
wetenschappen en geschiedenis
Hobby’s: lezen, schaken, wintersport
Wijk: Centrum
Adres: Miksebaan 58
E-post: michiel.vandeneynde@n-va.be

Jan 
JAMBON

Goedele
FONTEYN

Michiel 
VAN DEN

EYNDE



Adinda Van Gerven (42 jaar) woont
al tien jaar in onze mooie gemeente
en voelt er zich ondertussen zo goed
thuis dat ze niet meer weg wil. Ze
schrijft haar snelle ‘inburgering’ toe
aan haar inzet van in het begin in
allerlei Brasschaatse verenigingen en
clubs.
Daarvoor heeft ze gewoond in de
VSA, Zweden en Zwitserland. Door
het langdurig verblijf in het buitenland is ze méér en méér gaan beseffen hoe mooi, kostbaar en rijk
ons Vlaanderen is. Vlamingen zijn hiervan te weinig bewust. Haar liefde voor Vlaanderen heeft zij
thuis meegekregen van haar vader Lieven Van Gerven. Deze gewezen voorzitter van Davidsfonds
was een grote voorvechter voor de Vlaamse ontvoogding. Na zijn plotse dood enkele jaren geleden
wil Adinda het levenswerk van haar vader voortzetten en er verder vorm aan geven.
Ze wil graag meewerken aan de N-VA omdat die in haar programma het streven naar Vlaams zelf-
bestuur gepaard laat gaan met een haalbaar en humaan sociaal en economisch gedachtengoed.
Naast de Vlaamse thema’s boeien haar ook de sociale thema’s. Als leerkracht IT-toepassingen in het
volwassenonderwijs komt ze in contact met volwassenen van verschillende leeftijden en verschil-
lende opleidingsniveau’s. Met veel geduld en volharding tracht zij hen wegwijs te maken in een
onbekende wereld. Diezelfde volharding wil zij ook hanteren bij het uitoefenen van een eventueel
politiek mandaat.
Adinda komt graag onder de mensen en kan genieten van de kleine dingen des levens zoals een
jogging in het Park. Familie is voor haar, moeder van vier kinderen, heel belangrijk. Anderzijds is ze
een echte perfectionist en geeft ze zich voor de volle 100% als zij zich achter iets zet.   

In Brasschaat is Sven Van Dongen (42 jaar) vooral gekend als de zaakvoerder van Peugeot. In 15
jaar tijd heeft hij deze zaak van nul opgebouwd. En zo ziet hij ook zichzelf: als een "doener". Hij is
er ten volle van overtuigd dat vooruitgang niet vanzelf komt. Je moet eerst zaaien om te kunnen
oogsten. Hoewel
hij hard werkt,
probeert hij de
laatste jaren ook
meer tijd uit te
trekken voor zijn
gezin en zichzelf.
Hij wil niet enkel
p r o f e s s i o n e e l
maar ook persoonlijk investeren in een zinvol leven. Sven volgt de politieke actualiteit van in zijn
jonge jaren. Hij discussieert graag over maatschappelijke thema’s en ergert zich behoorlijk aan de
‘politiek correcte’ betutteling door de media. Daarom spreekt de rechttoe-rechtaan aanpak van de
N-VA hem sterk aan. Hij deelt de visie van de N-VA op de samenleving en gelooft in haar voorop-
gestelde aanpak om te wegen op het beleid. In de gemeentepolitiek is hij vooral geïnteresseerd in
het KMO-beleid en de ruimtelijke ordening.Tot zijn sterke punten noemt hij zijn zin voor analyse. Hij
kan essentie en details onderscheiden. Hij verdedigt zijn mening vurig en onderbouwd, maar is geen
koppigaard. Hij heeft respect voor andere -geargumenteerde- meningen en is steeds bereid tot
luisteren. Met goede argumenten kan men hem overtuigen. Hij heeft behoorlijk wat inlevingsver-
mogen en kan goed relativeren .Sven is 17 jaar gelukkig getrouwd en vader van drie kinderen. 

Omdat de lijstvorming voor de provincieraadsverkie-
zingen nog niet helemaal afgerond zijn, kunnen we
het nog niet met zekerheid zeggen. Toch is de kans
groot dat Alfred De Vos (43 jaar) gaat kandideren
op deze lijst. Deze Brasschatenaar werkt als fore-
man aan de Antwerpse haven, maar is ook actief in
de vakbondswerking. Als bestuurslid voor de libera-
le vakbond (ACLVB) is hij erg begaan met het vrij-
waren van een toekomst voor de Antwerpse haven
en voor het behoud van werk. Alfred die zelf werkt
in een bedrijf dat nu in handen is van een multinational met als thuisbasis Singapore, wil zich in de
provincie vooral inzetten voor een blijvende Vlaamse verankering van onze bedrijven. Alfred, vader
van twee zonen, is een echte natuur- en dieren-liefhebber en is om die reden bewust vegetariër. Hij
kan echt genieten van wandelingen in de natuur, werkt graag in zijn tuin en houdt van kunst en is
lid van een toneelvereniging.

STEEKKAART
Geboren: Leuven 11 januari 1964
Studies: Handelsingenieur KU Leuven
Maître en Administration et en Gestion UCL Louvain la Neuve
Werk: LBC volwassenenonderwijs lerares IT-toepassingen
Hobby’s: joggen, fietsen, reizen..
Wijk: Maria-Ter-Heide
Adres: Kleine Heide 20
E-post: adinda.vangerven@n-va.be

STEEKKAART
Geboren: Merksem, 12/12/63
Studies: GIB Brasschaat; VHTI Kortrijk 3j graduaat automechanica (1985)
Werk: zaakvoerder van de Peugeot-garage-merkverdeler
Hobby’s: Tennis, koken, moderne kunst, esthetica, oude Italiaanse sportwagens
Wijk: Centrum
E-post: sven.vandongen@n-va.be

STEEKKAART
Geboren: Deurne, 03/02/63
Studies: A2-handel
Werk: Foreman in een havenbedrijf
Hobby’s: natuur, dieren, wandelen, lezen
Wijk: De Kaart
Adres: Hoge Akker 87
E-post: alfred.devos@n-va.be

Adinda
VAN GERVEN

Sven 
VAN DONGEN

Alfred
DE VOS



André Flahaut ziet er uit als een uitgebluste ambtenaar, maar deze PS’er uit Waals-Brabant is een
zwaargewicht in de federale regering. Hij kwam pas tot bloei in de paarse coalities, als minister van
Defensie.

Door verscheidene legerhervormingen de jongste jaren hebben diverse militaire eenheden
Brasschaat verlaten voor bestemmingen in Wallonië. De logistiek vertrok naar Doornik, de gesofisti-
ceerde CEM-testpiste naar het Luikse Rocourt en op 30 juni verhuisde de school van het Licht
Vliegwezen naar Bierset. Vanaf dan wordt er geen enkele helikopter meer gestationeerd in
Brasschaat. Zo komt een eind aan 60 jaar aanwezigheid van leerling-piloten ten noorden van
Antwerpen. Alles bij elkaar treffen deze maatregelen 800 gezinnen. En zo gaat het maar door. 

Volgend jaar loopt de artillerieschool –sinds 1820 hier gehuisvest- het gevaar te verdwijnen. Door
de verhuis naar Aarlen en Doornik moeten de 400 militairen en hun gezinnen uitzwermen naar het
zuiden van het land. 
Volgens Flahaut zelf (via goed ingelichte bronnen) zou er nog geen beslissing genomen zijn over de
verhuis. Maar men kan beter voorkomen dan laten verdwijnen en nooit meer zien terugkeren.
Minister Flahaut kan ons veel vertellen, maar niet dat er enige militaire logica achter zijn omstreden
beslissingen zit.
Zo krimpt in Vlaanderen het leger in, maar breidt het uit in Wallonië met enkel daar nieuwe bedrij-
ven en kunstmatige tewerkstelling.

Flahaut heeft nog tot midden 2007 tijd om in sneltreinvaart een Waals leger uit te bouwen.
Niemand, ook niet de Vlaamse partijen in de federale regering, legt hem trouwens een strobreed in
de weg …

Wij willen als Vlaams-nationalistische partij Flahaut een halt toeroepen. 
De N-VA zal alles in het werk stellen om in Brasschaat te houden wat er nog aan legereenheden is.
Na 2007 misschien alleen nog het Tweede Bataljon Artillerie. Wij zoeken ook bijkomende mogelijk-
heden, om militairen hier te stationeren.
Daarom vragen wij uw steun voor onze partij. Want in ons lokaal verkiezingsprogramma besteden
we veel aandacht aan de militaire gemeenschap in Brasschaat. 
Nog steeds zijn in dit land de lasten vooral voor Vlaaderen, de lusten voor Wallonië.

Patrick Van Craeynest

WAAROM KMO’S THUISHOREN IN
BRASSCHAAT
Stel je voor: een dorpskern zonder winkels, zonder horeca, zon-
der markt, zonder zelfstandige ondernemers. Haast niet voor te
stellen, want het dorp zou niet leefbaar zijn. Geen handel bete-
kent geen wandel, geen beweging. Denken we daarnaast even aan de voordelen van lokale tewerk-

stelling, zoals korter woon-werkverkeer met bijhorende tijdswinst, sterker sociaal weefsel
tussen werkgever en werknemer,…  
Brasschaat telt gelukkig een aanzienlijk aantal dynamische zelfstandigen en KMO’s. Het
lokaal bestuur moet de nodige maatregelen ter beschikking stellen van de KMO’s om hun
activiteiten in eigen gemeente te ontplooien. De komst van een nieuwe KMO-zone in
Maria-Ter-Heide (lt.-Coppenskazerne), is zeker een stap in de goede richting. Een aantal
bedrijfsactiviteiten zal zich hierdoor binnen Brasschaat kunnen ontwikkelen zonder hinder
voor omwonenden. Anderzijds mag de komst van deze nieuwe KMO-zone niet het argu-
ment zijn dat KMO’s elders in Brasschaat niet zouden kunnen uitbreiden. 
Wij pleiten voor het homogeen samengaan tussen lokale nijverheid en aangenaam wonen.
Overdreven betutteling door allerlei (soms goed bedoelde) kleine maatregelen, moet omge-
bogen worden in een duidelijk en structureel beleid met visie voor de toekomst. Daar gaan
we voor, met kennis van zaken!

Sven Van Dongen - N-VA-kandidaat gemeenteraad

FLAHAUT ONTMANTELT
BRASSCHAATSE LEGERBASIS

‘WIJ PLEITEN

VOOR HET

HOMOGEEN

SAMENGAAN

TUSSEN LOKALE

NIJVERHEID EN

AANGENAAM

WONEN.’

‘SAMEN KUNNEN
WE NOG BETER.’



PROGRAMMA FEEST VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP BRASSCHAAT
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■■■■     Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

■■■■     Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

VOORNAAM EN NAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL:                                     E-POST:                                                  GEBOORTEDATUM:     /       /

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON✂

www.n-va.be

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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Onlangs erkende het Vlaams Parlement de
Vlaamse gebarentaal als een taal, even-
waardig aan het Nederlands. Aan de basis
van deze unanieme beslissing ligt Vlaams
parlementslid Helga Stevens (N-VA). Deze
dove advocate zet zich sinds jaren in opdat
doven en slechthorenden een volwaardige
plaats in de samenleving kunnen innemen. In
het Vlaams Parlement wist zij de collega’s van
het nut van haar voorstel te overtuigen. 
De erkenning van de
Vlaamse gebarentaal
is voor Helga geen
eindpunt. De vol-
gende stap is de uit-
breiding van het
aantal tolkuren en
een regeling beko-
men voor het onze-
kere statuut van
gebarentolken. 

DREIGT STILLE DOOD VOOR

JEUGDSANCTIERECHT?

De moord op Joe Van Holsbeeck heeft de poli-
tieke neuzen zo brutaal op de feiten geduwd dat
maatregelen zich opdringen. De dodelijke aan-
slag is er niet zomaar gekomen. Hij heeft te
maken met een gebrek aan opvoeding en pre-
ventie, maar ook met de onmacht om  jongeren
te bestraffen die de normen en de waarden van
onze samenleving weigeren te eerbiedigen.
De politieke wereld in Vlaanderen wil dat jeug-

dige criminelen passend gestraft worden, in de hoop
dat ze na verloop van tijd weer integreren in de
maatschappij. Maar zoals in België zo vaak het geval
hebben Vlamingen en Franstaligen over het hoe en
wat een andere mening. De paarse regering wil die
tegengestelde visies in een compromis met mekaar
verzoenen. Het resultaat is er dan ook naar: een wet
die niemand tevredenstelt, een gemiste kans!
Daarom vraagt N-VA-voorzitter Bart De Wever de
overheveling van Justitie naar de gemeenschappen. 

HARDWERKENDE VLAMING…
‘200.000 nieuwe jobs’, ‘minder belastingen’, ‘aandacht voor de

hardwerkende Vlaming’,… Stuk voor stuk kreten van de
VLD om aan te tonen dat ze goed bezig zijn. Uit

onderzoek door het weekblad Trends, blijkt nog-
maals dat deze kreten niet meer zijn dan holle reto-

riek: koppels uit de hogere middenklasse, kunnen
na aftrek van belastingen en na het ver-

rekenen van sociale premies en kortin-
gen, minder uitgeven dan kop-
pels met een lager loon. Hard
werken loont dus niet!

…VERDIENT BETER!
Integendeel! Het paarse regeringsbeleid van Verhof-
stadt ontmoedigt werken en ondernemen.
Dat uitgerekend een regering met een liberale premier
dit systeem in stand houdt, is onbegrijpelijk. Is dit de
prijs die VLD’er Verhofstadt moet betalen om overeind
te mogen blijven? De ‘hardwerkende Vlaming’ ver-
dient beter! Vandaar dat de N-VA een pak maatre-
gelen voorstelt om onder andere de lokale eco-
nomie aan te zwengelen.
Wie dit plan wil ontvangen, kan het aanvragen via
info@n-va.be  of T. 02 219 49 30.

■ BOURGEOIS VDT. VROUW(EN)!  
De mediacampagne van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois voor meer topvrouwen
bij de Vlaamse overheid, blijkt een succes. Bijna de helft van de 671 sollicitanten voor de 32 vacante
topfuncties is een vrouw. “Dat is een fantastische vooruitgang,” zegt minister Bourgeois tevreden.
“Uiteraard worden alle sollicitanten beoordeeld op hun kwaliteiten. De job gaat naar de beste kandi-
daat, man of vrouw. Maar bij een gelijkwaardige kwalificatie na de volledige selectieprocedure, zal de
voorkeur wel uitgaan naar de vrouwelijke sollicitant”, aldus Bourgeois. 


