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Brasschaat
V.U. Marc Stockbroekx
Lage Kaart 95 2930 Brasschaat
T. 03 653 28 96

APERITIEFGESPREK
“Eén week
voor het N-VA congres“

“Analyses,
argumenten
en cijfers”
Zondag 14 september
om 11u.
Aperitiefgesprek over de
politieke toestand met uw
vertegenwoordiger in
het parlement

Jan Jambon

Drukke tijden voor de N-VA
Nu de vakantie voor de meeste onder ons ten einde is, kunnen we even een tussenbalans opmaken. De Vlaamse feestdag kende opnieuw een grote weerklank
in onze gemeente. Meer ‘Vlaamse Leeuwen’ werden aan de gevels gehangen dan
vorig jaar. Een gele roos werd aan alle ‘bevlaggers’ door het N-VA-bestuur aangeboden als aandenken en als dank. De 11-juli activiteiten werden verder druk bijgewoond. Een teken dat de Brasschaatenaars zich meer en meer bewust worden van
de noodzaak dat Vlaanderen zich sterk moet blijven profileren.
 Ondertussen zagen we dat de tragedie van een verdampende Belgische staatsstructuur zich gestaag ontrolde. De premier die zijn ontslag geeft omdat de francofone gemeenschap hardnekkig
elke stap in de noodzakelijke
De 11-juli activiteiten werden druk
staatshervorming weigert te zetbijgewoond. Een teken dat de
ten, de koning die het ontslag weiBrasschaatenaars zich meer en meer gert, een driekoppige brigade
bewust worden van de noodzaak
benoemt die als Koninklijke
dat Vlaanderen zich sterk moet
bemiddelaars gaan aftasten hoe
blijven profileren.
de staatshervorming kan tot stand
komen en daarna doodleuk zeggen dat er mogelijkheden zijn waarna iedereen op vakantie vertrekt. Voor de N-VA
gaan deze francofone spelletjes in het luchtledige te ver. Daarom houdt N-VA op
21 september haar nationaal ledencongres. Daar zal de eindevaluatie gemaakt worden. Geen ernstige staatshervorming, geen N-VA meer die meedoet aan de onderhandelingstafel met alle consequenties vandien. Het zij zo.
 Onze economie staat voor enorme uitdagingen. Die moeten wij aankunnen, willen wij onze welvaart veilig stellen. Daartoe is een grote staatshervorming nodig.
Dat zullen wij op ons ledencongres nog eens duidelijk
maken voor heel Vlaanderen en ook heel België.

Dorpsherberg

‘de Roode Leeuw’,
Bredabaan 262, Brasschaat
Gastheer is Marc Stockbroekx,
voorzitter N-VA Brasschaat

 Tenslotte leest u verder in dit pamflet waarom het volgens onze ondervoorzitter Sven Van Dongen noodzakelijk is om uw stem te geven aan de N-VA. Veel leesplezier!

Marc Stockbroekx
Voorzitter N-VA Brasschaat
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Aperitiefgesprekken
blijven schot in de roos!
Onze driemaandelijkse aperitiefgesprekken in
d e Ro o d e Leeuw blijven een succesformule. Na
Europees parlementslid Frieda Brepoels (6 april)
was het op 15 juni de beurt aan Knack-directeur
Rik Van Cauwelaert.

Knack-directeur
Rik Van Cauwelaert gaf een
boeiend overzicht van de
huidige politieke toestand.

 Twee anekdotes bleven bij de toehoorders hangen. Zo blijkt uit een studie van de UCL
(Universiteit van Louvain la Neuve) dat de levenskwaliteit (welvaart en welzijn) in de regio Charleroi
anno 2007 terug op het peil van 1955 (!) is gevallen,
spijts alle miljardentransfers vanuit Vlaanderen
naar deze armlastige regio. Responsablisering zoals
gevraagd in de grote Staatshervorming dringt zich
meer dan ooit op.
Tweede anekdote: wanneer Van Cauwelaert zijn
Franstalige collega’s van Knack met de resultaten
van deze studie confronteerde, was hun reactie dat
zij die niet wilden lezen omdat zij niet wilden meedoen aan de huidige sfeer van opbod en manipulatie. Tekenend voor de algemene instelling van de
Franstalige gemeenschap in België, wist Rik. Hij
wenste de Vlaamse onderhandelaars daarom nog
veel moed en zeer veel geduld toe in de komende
maar zeer noodzakelijke onderhandelingen.

 Hij gaf een overzicht van de actuele
politieke toestand en de mogelijke uitwegen uit de huidige politieke impasse.
De crisis na de verkiezingen van vorig
jaar, waar Vlaanderen stemde voor een
grote staatshervorming en Wallonië
voor het behoud van het staatsbestel, is
nog steeds onopgelost. Van Cauwelaert
zag als enige uitweg een confederaal
staatsbestel waar de Vlaamse solidariteit nog een tijd zal moeten blijven spelen indien Vlaanderen niet wil dat het
Waalse bestel ongecontroleerd implodeert met alle negatieve gevolgen vandien, ook voor Vlaanderen. We zitten nu
”eenmaal opgescheept met deze zuidelijke buur”.

Elk aperitiefgesprek
lokt steeds een volle zaal!

Vrijdag 7 november - 20.30u.

QUO VADIS BELGICA?
3 jaar na het
“Manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen”
debat met Bart De Wever
François-Xavier de Donnea - Marc Reynebeau - Herman De Bode
Ruiterhal-Cultureel Centrum
Gemeentepark 10 - Brasschaat
Gastheer is Jan Jambon
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Twee vragen aan…
 Waarom een staatshervorming?
Jan Jambon, Brasschaats schepen en
Kamerlid: “Ik ga me beperken tot een
voorbeeld: het structurele onevenwicht binnen de sociale zekerheid. De
federale overheid besteedt enorm
veel geld aan Sociale Zekerheid, maar
Jan Jambon
liefst de helft van alle belastingen en
bijdragen die in België worden betaald, maar toch zijn
onze pensioenen bij de laagste binnen de OESO, en
betaalt de patiënt intussen al 30% remgeld op zijn ziekenhuisfacturen. De Belgische ziekte zit hem in het
zeer grote aantal uitkeringen; met een in Europese context zeer lage tewerkstellingsgraad en een werkloosheidsgraad van maar liefst 18,8% in het Waalse Gewest
en 21,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo
komt het dat er ondanks het ontzaglijke budget te weinig is voor echt behoeftige mensen. Om dit op te lossen
moeten we precies het arbeidsmarktbeleid en de budgettaire verantwoordelijkheid naar het regionale
niveau brengen, zodat men in Wallonië en Brussel in
de buidel voelt dat dit zo niet verder kan.”
 Waarom is een N-VA-stem nodig?
Sven Van Dongen, N-VA-bestuurslid en lokaal ondernemer: “Belgische staatsburgers worden in hun dagelijks doen en laten haast ononderbroken geconfronteerd met drukkende belastingstarieven. Op zich is het
normaal dat een staat middelen int, en die gelden met

een rechtvaardige verdeelsleutel terug naar zijn burgers herverdeelt door uitbetaling van pensioenen,
ziektezorg, kansarmenbeleid enz. Maar als je de verhouding tussen de hoge inkomsten en de kwaliteit van
de staatsdiensten even analyseert, kom je snel tot de
vaststelling dat het Belgisch beleid faalt. Alle mooie
voorstellingen van de voorbije regeringen ten spijt,
slaagt de Belgische staat er maar niet in om ondanks de
riante inningen, bij de top van Europa te geraken. We
boeren zelfs verder achteruit. In het Vlaamse landsgedeelte leeft echter al decennia een andere mentaliteit
om de reorganisatie van de overheid aan te pakken,
dan bij de Franstalige Belgen.
Vlaanderen kiest in zijn beleid voor het langetermijnhandelen, door met een progressieve visie, middelen te
willen steken in het activeren van de zwakkeren, en het
voeden van de economie. Franstalig België kiest echter
halsstarrig voor behoud van verouderde achterhaalde
structuren, en weigert verantwoordelijkheid op te
nemen. De N-VA heeft het afgelopen jaar baanbrekend
werk verricht, door consequent en op een geargumenteerde manier de vraag naar een grondige staatshervorming te willen realiseren vanuit dialoog en onderhandeling. België wil (nog) niet volgen. Enkel
met volharding zal resultaat tot stand
komen, dank zij uw stem voor de
N-VA.”
Sven Van Dongen

Vlaamse feestdag massaal gevierd
Wie op vrijdag 11 juli door Brasschaat wandelde, kon
er niet naast kijken. Aan vele gevels wapperde de
Vlaamse Leeuw. Onze oproep in de Brasschaatse Film
viel niet in dovemansoren en werd massaal opgevolgd. In alle uithoeken van onze gemeente werden in
de weken voor 11 juli door onze afdeling talrijke
Vlaamse Leeuwen afgeleverd.
 Het “Ontbijt in het Park” was een enorm succes. Wij
trokken met een afvaardiging van onze afdeling naar
het Kasteel van Brasschaat waar we konden genieten
van een overheerlijk ontbijt.

 Na de academische zitting in
het auditorium van het cultureel
centrum werd het stilletjesaan
tijd om de “Ronde van
Brasschaat” te doen. Hierbij
doorkruisten onze plaatselijke
militanten de ganse gemeente en
overhandigde een gele roos aan
de inwoners van onze gemeente
die de Vlaamse Leeuw hadden
uitgehangen. Hiernaast een
greep uit de vele foto’s die we
die dag hebben genomen.
 Ondertussen gingen de festiviteiten in het Park gewoon door
met een optreden van De
Planken voor onze kleinsten,
Jelle Cleymans met zijn coverband voor onze tieners
en tenslotte een gesmaakt concert van Jean Bosco
Safari. De avond werd afgesloten met een spetterend
vuurwerk.
N-VA Brasschaat dankt iedereen die aan het welslagen van de Vlaamse Feestdag heeft meegewerkt.
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Bart De Wever, voorzitter N-VA
Een Vlaming die naar Wallonië verhuist, past zich aan en vraagt geen
taal-, cultuur-, onderwijs- of kiesfaciliteiten. Een Franstalige die in
Vlaanderen gaat wonen, vindt het in naam van de vrijheid en met zijn
taal die de Verlichting in zich draagt, een mensenrecht om zich niet
aan te passen en een voorrecht voor anderen om opgenomen te worden in de grote Franse cultuur.

Uw Vlaamse garantie in de Wetstraat
Als de afgelopen maanden één iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dit: de N-VA is
dé Vlaamse garantie in ‘de Wetstraat’. Binnen en buiten het parlement werkt de partij keihard
aan en voor Vlaanderen. Drie parlementsleden uit uw provincie geven kort tekst en uitleg.

Jan Jambon
Kamerlid

Streng maar rechtvaardig.
Is dat de N-VA-houding?
Jan Jambon: “Analyses, argumenten en cijfers. Dat
zijn de sterkste wapens van de N-VA in elk debat. Of
het nu gaat over de transfers naar Wallonië, het
kostelijke koningshuis of infrastructuurwerken.
Populisme en het diaboliseren van tegenstanders
laten wij aan anderen over.”

Hoe kunnen twee totaal verschillende regio’s goed
bestuurd worden?
Jan Jambon: “De N-VA wil elke regio responsabiliseren om tot beter bestuur te komen. Enkel door
vrijheid te krijgen én verantwoordelijkheid op te
nemen kunnen Vlaan-deren en Wallonië zélf een
efficiënt beleid op maat van hun economie en burgers voeren.”

Solidariteit ja, maar niet
onvoorwaardeFlor Van
lijk neem ik aan?
Noppen
Flor Van Noppen:
Kamerlid
“Vlaanderen zorgt
voor 3/4 van de welvaart in dit land. Iedere Vlaming
is jaarlijks voor 2000 euro ‘solidair met Franstalig
België’. Maar vraagt Vlaan-deren broodnodige hervormingen of de toepassing van wetten, dan is het antwoord ‘non’. De N-VA legt zich daar niet bij neer.”

En hoe ziet de N-VA de
inburgering van nieuwkomers?
Kris Van Dijck:
Kris Van Dijck:
“Voor wat, hoort
Vlaams
wat. Inburgering
parlementslid
veronderstelt
rechten én plichten. Als eerste
werkte de N-VA een visie uit over
verplichte inburgering, met als doel het echt samen
leven van autochtonen en nieuwe Vlamingen. Met
wederzijds respect.”

DE DOSSIERVRETERS VAN DE N-VA

www.n-va.be



T E R U G S T U U R B O N
Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie.
Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen.
NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be
De info rm atie d ie o p d it d o cum ent w o rd t verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e
bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer ten o p zichte van d e gegevensverw erk ing vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het verbeteren o f het verw ijd eren ervan.

