
De verkiezingen voor het Vlaams Parlement en Europa staan voor de deur.
Politiek maakt men zich op voor dé test die de politici wel weten maar niet hard-

op durven zeggen. Namelijk: zal Vlaanderen de partijen die uitdrukkelijk kiezen
voor een grondige staatshervorming nog sterker steunen dan in de vorige verkie-
zingen?

Of zal de kiezer eerder voor de status quo kiezen en zo de huidige regeringspartij-
en in het federale parlement groen licht geven om door te gaan zoals ze bezig zijn?
Dat het werkwoord “gaan” hier verkeerdelijk gebruikt is, besef ik zeer pijnlijk.
Kiest Vlaanderen voor  partijen die een grondige staatshervorming als niet echt
nodig afdoen en het als een onbenullig en niet ter zake doend onderwerp beschou-
wen?

Of kiest Vlaanderen voor partijen die een grondige staatshervorming als de enige
oplossing naar voor schuiven voor de disfunctionerende Belgische staatsstructuur?
De stem die de Vlaming zal uitbrengen nu, zal bepalend zijn voor de koers die de
grote partijen zullen gaan varen. Geen grondig signaal, geen grondige koerswijzi-
ging.

Geen grondige koerswijziging, geen grondige staatshervorming. Geen grondige
staatshervorming; geen oplossingen voor de problemen waar Vlaanderen nu mee
geconfronteerd wordt. 

En dat er problemen zijn dat weten we allemaal. De financiële crisis zet zich nu door
in de reële economie. Geen enkel land ontsnapt eraan. Maar sommige landen onder-
gaan het meer dan andere. En nog andere landen staan erbij en kijken ernaar,
onmachtig om wat dan ook te doen zoals België. Het zal u niet verbazen dat België,
deze modelstaat (herinnert u zich nog deze belofte?) van Verhofstadt  aan een hoog
tempo wegschuift naar een onhoudbare toestand onder meer op budgettair vlak.
België is een zinkend schip. Maar aan dat schip zal niet geraakt worden. De kapi-
tein staat op de brug en kijkt toe hoe het verder kapseist.
Reddingssloepen uitzetten mag niet, van koers veran-
deren mag niet, aan het stuurwiel draaien mag niet, een
vuurpijl afsteken mag niet, een stem uitbrengen mag
wel. Laten we dat dan ook doen met de komende ver-
kiezingen en een gigantische vuurpijl afvuren met de
boodschap dat we dit schip van koers willen doen ver-
anderen.

Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA Brasschaat

Zondag 14 juni om 11 uur

Aperitiefgesprek 
met de secretaris van de
Vlaamse Volksbeweging

Peter De Roover.

Dorpsherberg 
‘de Roode Leeuw’,

Bredabaan 262, 
Brasschaat

Gastheer is Brasschaats
schepen van Financiën 

Jan Jambon (N-VA).

“Politieke 
analyse van de

regionale 
verkiezings-
uitslagen“
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Woordje van de voorzitter

Dit land staat erbij en kijkt ernaar…

V.U. Marc Stockbroekx
Lage Kaart 95      2930 Brasschaat

WENS JE MEER INFO 
OVER ONZE WERKING.

Surf dan naar
http://brasschaat.n-va.be
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EEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN…

Winterevenement

De N-VA-afdelingen Brasschaat,
Schoten en Voorkempen organiseer-
den op 8 februari een heus winter-
evenement. 

’s Morgens werd in het domein
Vordenstein te Schoten een ontbijt
geserveerd aan méér dan 100 leden. 

Voor
onze

kleinsten was er een
leuke speelhoek.
Tijdens de middagpauze
konden onze leden

onder leiding van enkele
natuurgidsen het domein
Vordenstein in al zijn
pracht en praal ontdek-
ken. 

Na de wandeling werd
aan onze leden een
winterreceptie met erw-
tensoep, chocolademelk,

jenever en allerhande andere drankjes en hapjes aange-
boden.  Jan Jambon gaf in een begeesterende toespraak
een kijk op het
voorbije politieke
werkjaar. 

Aperitiefgesprek met Vlaams parlementslid
Kris Van Dijck
Vlaams
Parlementslid Kris
Van Dijck, tevens
burgemeester van
Dessel, was op 15
maart onze gast op
ons driemaandelijks
aperitiefgesprek.  

Bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg
Met een
groep van 50
N-VA-leden
brachten we
op 24 en 25
maart een
bezoek aan
het Europees
Parlement. 

Wandeling door-
heen het centrum
van de stad. 
Op de achtergrond
het prachtige
restaurant
Kammerzeil. 

Een overheerlijke diner in restaurant Au cerf d’or in de
binnenstad. 

Rondleiding
in het
Europees
Parlement
met Frieda
Brepoels 

Spookwandeling

Aan het standbeeld van de Lange Wapper vertrokken
we op 9 mei voor een geanimeerde wandeling doorheen
de binnenstad.

Op diverse plaat-
sen in de stad
werden we ver-
gast op verhalen
over de Lange
Wapper, Jan zon-
der Vrees, 
Mie Trottinet(te),

en nog vele
andere histori-
sche (en min-
der histori-
sche) figuren
uit de late
middeleeu-
wen.

N-VA Brasschaat 
een bloeiende en bruisende* afdeling! (* zie foto's)
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Onze regionale kandidaten voor de verkiezingen
van het Vlaams Parlement

Iefke HENDRICKX 
(Schoten)

8ste plaats
Vlaams Parlement

500 euro extra kindergeld per jaar

De N-VA vraagt al jaren een forse verhoging
van de kinderbijslag. We pleiten dan ook voor

een eigen Vlaams systeem, een redelijke eis die
tot nu toe op een Franstalig “non” botste.  

Maar wij laten ons niet langer de pas afsnijden.
Ons voorstel: Vlaanderen maakt zelf werk van

een aanvullende Vlaamse kinderbijslag.

Verstandig investeren

Vlaanderen is helemaal 
schuldenvrij en moet volop
kunnen investeren in gezinnen
en ondernemingen.  We willen
ons geld in mobiliteit, energie,
scholen en ziekenhuizen 
steken.  Niet onbesuisd, maar
als een goede huisvader.
Samen kopje onder in België?
Daar passen we voor.

Jan JAMBON
(Brasschaat)
Lijstduwer opvolgers
Vlaams Parlement
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Onze stem laten horen in de wereld? 
Dat doen we met de 
Europese megafoon en niet 
met de Belgische microfoon.

Een Vlaamse 
toekomst 
ligt in Europa!
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Voor meer concrete voordelen kijk op
www.sterkervlaanderen.be

Bart De Wever
Lijsttrekker 
Antwerpen

België is niet in staat ons uit de crisis te halen.
Er is geen geld meer voor. De oorzaak?
Franstalig België heeft een totaal ander idee
over goed bestuur waardoor dit land in een
bestuurlijk moeras is terechtgekomen. 
Vlaanderen doet nu al zijn best om de econo-
mische crisis verstandig aan te pakken. Het is
echter dweilen met de kraan open als de
Belgische regering niets verandert aan de toren-
hoge problemen in dit land. 
Met een sterker Vlaanderen klimmen we sneller
uit het dal. De N-VA wil werk maken van een
krachtig economisch herstel, een hogere kinder-
bijslag, een betaalbare hospitalisatieverzeke-
ring en goedkopere energie. 

Flor Van Noppen
2e plaats 
Europa

Frieda Brepoels
lijsttrekker 
Europa

Bel naar 02 219 49 30 of mail naar info@n-va.be 
voor het volledige programma van de N-VA
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