
Het is nog volop vakantie op het moment dat we dit N-VA-blad samenstellen.
De onderhandelaars zijn er net een weekje tussenuit geweest voor een meer dan

verdiende rust na de uiterst moeizame maar tegelijkertijd minzame onderhandelin-
gen. Elio Di Rupo (PS) en Bart De Wever (N-VA) zochten naarstig naar de kwadra-
tuur van de cirkel. Twee totaal verschillende gemeenschappen die veroordeeld zijn
een nieuw samenlevingsmodel uit te denken.

GEEN COMPROMIS VAN BORRELNOOTJES
De Vlaamse kiezer heeft gekozen voor een staatshervorming die een einde moet
maken aan het Belgisch immobilisme. Hij heeft een duidelijk mandaat gegeven aan
de N-VA. De Waalse kiezer heeft gekozen voor het behoud van een staatsstructuur
die hem het nodige financiële comfort garandeert omdat Vlaanderen de transfer-
kraan niet kan toedraaien. Hij heeft een duidelijk mandaat gegeven aan de PS.
Bij het ter perse gaan van dit blad weet niemand wat de onderhandelingen zullen
opleveren. Eén ding weten we wel: de N-VA zal nooit meestappen in een compro-
mis van borrelnootjes. Een hervorming is immers geen doekje voor de galerie maar
een noodzakelijke herte-
kening van het functio-
neren van deze staat.
Die hertekening moet
ervoor zorgen dat onze
toekomstige welvaart
niet in gevaar komt en
dat Vlaanderen weer
aan kop komt van 
de sterkst presterende 
regio’s in Europa. De 
N-VA gaat voor niets
minder.

EEN HETE HERFST
Laten we de volgende
gevleugelde woorden
hier in gedachten hou-
den: “La Belgique sera
reformée ou elle ne sera pas”. België zal her-
vormd worden of het zal ophouden te
bestaan.
Hopelijk hebben u, uw familie en vrienden kunnen genieten van een deugddoende
vakantie. Het is nu afwachten of we ook op politiek vlak een hete herfst zullen krijgen. 

Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA Brasschaat

Zondag 12 september 
om 11.00 uur

Aperitiefgesprek met de 
voorzitter van het 
Vlaams Parlement

Jan Peumans
Dorpsherberg ‘de Roode Leeuw’,

Bredabaan 262, Brasschaat

Gastheren:  Marc Stockbroekx,
voorzitter N-VA Brasschaat, 

en Jan Jambon, federaal
Volksvertegenwoordiger.

Brasschaat
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De noodzakelijke hertekening van onze staat

V.U. Marc Stockbroekx
Lage Kaart 95
2930 Brasschaat
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“Eén jaar 
voorzitter van het

Vlaams Parlement”

De Vlaamse kiezer gaf een duidelijk
mandaat aan de N-VA.

De Franstaligen negeerden 
de raad van verkeersdeskundigen en
verzetten zich tegen de te Vlaams
gekleurde autonummerplaten.
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Met deze slogan en advertentie >>>>>
voerden Jan Jambon en Luc Sevenhans campagne

voor de parlementsverkiezingen van 13 juni 2010. 

De N-VA zette de beste prestatie uit haar bestaan neer,
maar schreef door de overdonderende uitslag ook
geschiedenis. Met een resultaat dat een verdubbeling is
in vergelijking met de Vlaamse verkiezingen van vorig
jaar mag men van een unieke prestatie spreken. Voor
de Kamer klokten we in gans Vlaanderen af op 27,8 %
(13,1 % in 2009). Kijken we naar het resultaat  van 32 %
voor de Senaat, waar we dubbel zo groot zijn als de
tweede partij, dan mogen we gerust spreken van een
politieke aardverschuiving. 

NU DURVEN VERANDEREN
De slogan van Bart De Wever en de N-VA heeft gehoor
gekregen bij een groot deel van de Vlamingen. In ons
kanton zijn de uitslagen echter nog indrukwekkender:
36,5 % voor de Kamer en 40 % voor de Senaat. 

Ook onze twee Brasschaatse kandidaten Jan en Luc  eindigden respectievelijk op de eerste en de tweede plaats
van alle Brasschaatse kandidaten over de verschillende partijen heen.
De Brasschaatse afdeling is dus heel tevreden dat Jan Jambon tot Kamerlid en Luc Sevenhans tot Senator ver-
kozen werden. N-VA-afdeling Brasschaat is zeer tevreden met het resultaat maar is zich samen met Jan en Luc
ook ten zeerste bewust van de verantwoordelijkheid die ze van de Brasschaatse kiezer heeft gekregen.

Op vrijdag 9 juli schoten we de festi-
viteiten reeds in gang met een heus
Boombal, een hedendaags volksfeest
met live folkmuziek. Op zaterdag nam
de Brasschaatse jeugd de hele namid-
dag de weide aan het Kasteel van
Brasschaat in. Er was voor elk wat
wils: een reizend dubbeldektheater,
een mobiele speelkamer, muziekoptre-
dens van Vroink, Sons Uniques en nog
veel meer. ’s Avonds was het dan de

beurt aan Eddy & de Schellekens, een muziekgroep
die vooral Nederlandstalige smartlappen en 
schlagerklassiekers bracht.  
Helaas was dit jaar het weer een grote spelbreker.
Tijdens het optreden van Eddy & de Schellekens
stonden alle hemel-
sluizen open en gut-
ste de regen over 
de feestweide. Het
geplande vuurwerk
werd om begrijpelijke
redenen “ter elfder
ure” afgelast.

Op zondag 11 juli trokken we met een zeer ruime 
N-VA-delegatie naar het Kasteel van Brasschaat
voor het traditionele 11 juli-ontbijt. Net als de voor-
gaande jaren was het ontbijt op de diverse locaties
in onze gemeente een groot succes. In de namiddag
organiseerde het Davidsfonds een feestzitting in het
Cultureel Centrum. Tijdens de feestzitting ontving
professor Jozef Devreese de tweejaarlijkse
Brasschaatse Gouden Erepenning. De jury
waardeerde vooral zijn polyvalentie en belangeloze
inzet op verschillende culturele gebieden.
N-VA Brasschaat dankt iedereen die aan het welsla-
gen van de Vlaamse Feestdag heeft meegewerkt!

Brasschaat in 
Kamer en Senaat

De Vlaamse feestdag in Brasschaat
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N-VA-fractie Brasschaat breidt uit
De N-VA-fractie in de gemeenteraad was tot voor
enkele weken samengesteld uit fractieleider Luc

Sevenhans, Kristel Geubels en Jan Jambon. Goele
Fonteyn, een pittige jongedame van 34 jaar, zal in
opvolging van Robin Van der Linden (CD&V) de 
N-VA-fractie in de gemeenteraad komen versterken.
Fractieleider Luc Sevenhans trok naar de Hoge Akker
voor een gesprek met Goele.

Dag Goele, stel jezelf eens voor.
Goele Fonteyn: “Graag! Ik ben Goele Fonteyn, 34 jaar
jong en getrouwd met Frederik Pieters. Samen hebben
we twee schatjes van kinderen, Rembert en Dagmar, en
het derde is op komst. Ik ben klassiek filoloog van
opleiding en geef al bijna tien jaar les in het
Groenendaalcollege in Merksem. Maar ik begon mijn
onderwijscarrière in de Brasschaatse scholen Sint-
Michielscollege en Mater Dei: daar leerde ik de knepen
van het vak.”

Voor hobby’s heb je wellicht niet veel tijd over?
Goele: “Onze vrije tijd gaat voornamelijk naar de kin-
deren. Maar vroeger was ik erg actief in het vereni-
gingsleven: in het Davidsfonds, de VVB, VVA, VVL, de
Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting. Nog steeds
ben ik erg geëngageerd om leef- en werkomgeving te
verbeteren en ik zet me in als vakverantwoordelijke
klassieke talen, lid van de Pedagogische Raad van
Groenendaal, lid van het Lokaal Overlegcomité
Kinderopvang (LOK) en van de algemene vergadering
Aralea.”

Hoe ben je bij de N-VA terecht gekomen?
Goele: “De Vlaamse reflex is ontstaan tijdens mijn 
studententijd in Leuven. Daar was ik bij het KVHV, de
studentenclub die stond voor het katholieke, het
Vlaamse en het studentikoze. Ik heb er ongelofelijk
veel vrienden voor het leven gemaakt en heel wat van
die oude clubgenoten sloten zich na het uiteenvallen
van de VU aan bij de N-VA. Ook ik heb de N-VA van
bij het begin gevolgd en gesteund. Toen Jan Jambon
dan in 2005 zijn schouders onder een Brasschaatse 
N-VA-afdeling wou zetten, heb ik niet getwijfeld om
mijn diensten aan te bieden. Ik werd meteen opgeno-
men in het lokale bestuur, toen nog als enige vrouw.”

Je komt nu in de gemeenteraad als 1ste opvolger. Kijk
je ernaar uit en wat wil je verwezenlijken?
Goele: “Het komt eigenlijk allemaal een beetje onver-
wacht. Ik had er niet meer op gerekend om deze legis-
latuur nog in de gemeenteraad te komen. Toch ben ik
erg gemotiveerd om erin te vliegen: het lijkt me een
geweldige uitdaging om mee te mogen werken aan
goed bestuur in Brasschaat. De realisatie van het
‘brede school’-project was een van mijn stokpaardjes
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Met het

woonproject rond de school van Mariaburg komt die
‘brede school’ al goed van de grond. Ik wil me verder
inzetten om te komen tot een goede samenwerking
tussen school, omgeving, sport- en cultuurverenigin-
gen … Iedereen kan hier de vruchten van plukken.
Verder blijf ik toezien op de toegankelijkheid van de
openbare gebouwen, iets waar ik vroeger ook al mee
bezig was. Ook nieuwe winkeliers moeten we blijven
stimuleren om een aangename winkelbeleving te
scheppen voor gehandicapten, rolstoelpatiënten of
moeders met kinderwagens.
Tot slot blijft het belangrijk om de kwaliteit van de
Brasschaatse kinderopvang te bewaken en eventueel
de capaciteit nog uit te breiden.”

Wat vind je van het gevoerde beleid tot nu toe?
Goele: “Ik vind dat er tot nu toe goed werk geleverd is.
Ik heb in 2006 zelf meegewerkt aan het kartelprogram-
ma en heel wat punten daarvan zijn al gerealiseerd:
verbeterde kinderopvang, project Coppenskazerne,
(begin van) realisatie van de ‘brede school’ in
Mariaburg, …
Ook de goede samenwerking met onze kartelpartner
CD&V heb ik altijd op prijs gesteld en die goede ver-
standhouding is er nog steeds.
Dus ik heb echt zin om in de gemeenteraad construc-
tief mee te werken aan een mooi, leefbaar en aange-
naam Brasschaat.”

Nieuw gemeenteraadslid: Goele Fonteyn

Goele Fonteyn versterkt de 
N-VA-fractie in de gemeenteraad.
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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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t 
do

cu
m

en
t 

w
or

dt
 v

er
-

m
el

d 
is

 b
es

te
m

d 
vo

or
 h

et
 in

te
rn

e 
ge

br
ui

k 
va

n 
de

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. D

e 
w

et
 v

an
 8

 d
e-

ce
m

be
r 

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n
de

 p
er

so
on

lij
ke

 l
ev

en
ss

fe
er

 t
en

 o
pz

ic
ht

e 
va

n 
de

ge
ge

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t 

to
eg

an
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n 
of

 h
et

 v
er

w
ijd

er
en

 e
r-

va
n.

�

De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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