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Open gespreksavond N-VA Mechelen

DE HERVORMINGEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID
Ook al is de Nieuw-Vlaamse Alliantie vandaag een oppo-
sitiepartij, wij willen niet slechts kritiek uitoefenen op het
regeringsbeleid, wij komen ook met eigen gefundeerde
voorstellen. Bij ons geen showverhalen zoals deze van
Verhofstadt, maar concrete alternatieven. Zo ook op het
belangrijk vlak van de sociale zekerheid. Danny Pieters
lanceerde zo zijn Plan voor de Aanpassing van het Soci-
aal Statuut van de Zelfstandige (PASSZ). Over dit plan
en andere N-VA-voorstellen op sociaal vlak (kinesisten-
problematiek, kinderopvangcheque, enz.) spreekt
Danny Pieters op onze volgende open gespreksavond.

Voor Danny Pieters geldt daarbij alvast dat een einde
moet gemaakt worden aan allerhande ingebouwde dis-
criminaties. Zo pleiten we voor een gelijke behandeling
van alle ingezetenen inzake gezondheidszorg en gezins-

lasten. Deze sectoren zijn ook de eerste die naar de
Vlaamse Gemeenschap overgedragen dienen te wor-
den.

Waar werknemers en zelfstandigen aparte sociale
bescherming genieten, moet dit gebeuren op basis van
dezelfde principes. Alleen bij de concrete uitwerking
ervan moet rekening gehouden met de eigenheid van
werken in loondienst dan wel als zelfstandige. Ook plei-
ten we ervoor fraude te beperken, niet zodanig door
controles op te voeren, doch wel door fraude niet lonend
te maken. 

Als u meer wilt weten over dit thema, dat toch velen van
ons rechtstreeks aanbelangt, kom dan ook naar onze
open gespreksavond. U bent van harte welkom!



Mannen zwaaien nog steeds de plak in de politiek. Kijk
maar naar de samenstelling van de regering of dichter bij 

onze toren het Mechelse schepencollege. Voluit had een
gesprek met drie dames met pit uit het Mechelse N-VA-
bestuur: Kathleen De Wolf, Tania Schelkens en Katleen
Den Roover. Wie zijn ze en waarom kozen ze voor de 
N-VA?

•  Kunnen jullie je even voorstellen?
Tania: Ik ben 32 jaar en gehuwd met Naeemi (afkomstig
uit Pakistan). We hebben een dochtertje Aisha dat nu
vier jaar is. Beroepshalve ben ik opvoedster. Ik houd van
fietsen, lezen, culturele activiteiten en besteed ook heel
wat tijd aan vrijwilligerswerk voor een aantal verenigin-
gen zoals Vredeseilanden, K.W.B., Gezinsbond, Chiro
enz. Ik wil actief meewerken aan een maatschappij waar
het  voor iedereen aangenaam is om in te leven.

Kathleen: Ik ben geboren en getogen in Battel, 35 jaar
jong, en kom uit een gezin met 6 kinderen waar ieder op
zijn manier zich inzet als vrijwilliger in verschillende
bewegingen en sportclubs. Mijn ouders zijn altijd actief
geweest in verschillende bewegingen in Battel en alle-
maal zijn we Chirolid geweest, 4 van de 6 ook als leiding.
Ik doe atletiek (werpproeven) en gewichtheffen waar ik
op Belgisch niveau met de top mee kan. Verder train ik
ook nog enkele atleten. Via de atletiek ben ik ook in con-
tact gekomen met de gehandicaptensport. Zo leer je
natuurlijk waar de tekortkomingen in bepaalde sociale
structuren voor deze mensen liggen. Natuurlijk mag ik
mijn huisgenootjes niet vergeten. Ik heb immers 4 katten
en neem de zorg op mij van de wilde katten in de buurt. 

Katleen: Sinds 1992 woon ik samen met mijn echtge-
noot in het centrum van Mechelen.Een bewuste keuze
want Mechelen heeft veel troeven voor jonge gezinnen.
We hebben twee kindjes, Goedele en Ferre. Naast het
politiek engagement en het vrijwilligerswerk bv. in de
parochie en voor Vredeseilanden, blijft er niet zoveel tijd
meer over voor hobby’s. Ik vind het  belangrijk dat elk

van ons actief meewerkt aan de samenleving samen met
anderen. De ‘lekker thuis blijven’-stijl en de ogen dicht
doen voor wat er om je heen gebeurt is niet aan mij
besteed.

•  Het valt mij op dat jullie alle drie het 
verenigingsleven en  vrijwilligerswerk een warm 
hart toedragen. Is dit de stapsteen geweest voor
het politiek engagement?
Katleen: Mijn beweegredenen zijn uiteenlopend. Ook al
leven we in een van de meest  welvarende regio’s van de
wereld, er is nog heel wat werk aan de winkel in verschil-
lende domeinen zoals verkeersveiligheid, armoedebe-
strijding, de integratie- en migratieproblematiek,
milieubeleid. Het is vooral onvrede en boosheid die de
drijfveer zijn voor mijn politiek engagement. Bepaalde
problemen worden helemaal niet aangepakt en men
maakt wetgevingen zo ingewikkeld dat ze problemen
creëren in plaats van oplossen of compleet hun doel
missen. Zo vernam ik onlangs dat de overheid subsidies
uitreikt aan land- en tuinbouwbedrijven die voldoen aan
het begrip ‘familiaal bedrijf’ en dit ter ondersteuning van
de kleinschalige landbouw. Nu blijken in een recent ver-
leden grootschalige bedrijven zich in kleinere eenheden
opgesplitst te hebben om die subsidies te kunnen bin-
nenrijven. Het vermogen blijft natuurlijk wel in dezelfde
handen. Politiek zou het ultieme middel moeten zijn om
maatschappijvormend te werken.

Kathleen: Tja, ik heb in mijn familie steeds een engage-
ment voor de maatschappij gezien. Er zit bij ons in de
familie niemand echt in de politiek maar het wordt toch
van dichtbij opgevolgd en er volgen steeds boeiende
discussies na politieke beslissingen. Mijn moeder heeft
ons steeds bewust gemaakt waarschijnlijk vanuit de
KAV over de positie van de vrouw in de politiek. Van de
zijlijn toekijken is gemakkelijk. De eerste stap is de  moei-
lijkste. Dit werd mij gemakkelijk gemaakt door de vraag
van Bart De Nijn en Marc Hendrickx om mij te engageren
in de partij die volgens mij de waarden heeft waarin ik mij
het beste kan terugvinden. Ik ga recht door zee en ben
het gekonkelfoes van de politici beu. Het wordt tijd dat er
op een andere manier aan politiek wordt gedaan en dit
vraagt nieuw bloed. Ook in Mechelen valt er op dit vlak
nog veel te verbeteren.

Tania: Kiezen voor een politiek engagement was van-
zelfsprekend voor mij. Het ontstond uit idealisme:
samenwerken met mensen die dezelfde doelen willen
bereiken. Sinds mijn zestiende ben ik lid van een poli-
tieke partij, vroeger van de VU, nu van de N-VA. Onder-
wijs en jongerenbeleid zijn twee thema’s die me boeien,
naast vele andere. Het onderwijs moet oog hebben voor
de totale ontwikkeling van de mens, niet alleen het intel-

Gemeentepolitiek mag 
geen mannenzaak blijven!



lect; onderwijs is nog ver van kosteloos. Niet alle jonge-
ren krijgen dezelfde kans op een goede scholing. Aan
opvang en begeleiding van jongeren in moeilijkheden
alsook van hun naaste familieleden moet nog hard
gewerkt worden.

•  Waarom hebben jullie gekozen voor de N-VA?
Kathleen: Omdat deze partij zicht rechtlijnig inzet voor
de Vlaamse burger. Voor mij was de VU eigenlijk geen
waardig alternatief. De manier waarop ze het Lamber-
montakkoord afgehandeld hebben, kon gewoon niet
meer. De N-VA heeft tot hiertoe aangetoond dat de
Vlaamse zaak nog lang niet gewonnen is en dat we er
voor kunnen en moeten gaan. Door meer eigen
bevoegdheden zal Vlaanderen een nog hoger welzijnsni-
veau kunnen halen.

Katleen: Sinds 1999 was ik actief lid bij de VU. Ik heb het
destijds betreurd dat de VU niet meer samen te houden
was. Maar dat hoofdstuk is inmiddels definitief afgeslo-
ten. De N-VA is de partij van de bewuste Vlamingen, zij is
de vakbond van het algemeen Vlaams belang. Wie denkt
dat de N-VA zich bezighoudt met de ‘cultus van het
Vlaamse navelstaren’ heeft het fout.

De N-VA wenst geen muren op te trekken rond Vlaande-
ren maar wenst Vlaanderen wel uit te bouwen tot een
volwaardige, onafhankelijke staat die solidair samen-
werkt met andere staten binnen en buiten Europa. 

Tania: Als bewuste Vlaming kies je voor de N-VA, die
opkomt voor de  verdediging van het Nederlands, het
uitdragen van het Vlaamse erfgoed en het samenwerken
met andere volkeren. Na de breuk binnen de VU was er
weinig twijfel om verder te gaan met de N-VA. Ik heb ver-
trouwen dat we kunnen bereiken wat nodig is om voor
iedereen in onze samenleving, wat ook hun afkomst is,
een rechtvaardig bestaan te verwezenlijken. 

• Bedankt voor dit gesprekje, en nog veel  succes!

Zoals iedereen weet is 21 juli nog steeds een te groot
feest en is onze Vlaamse Feestdag minder groots. Het is
geen geheim dat Ronduit! N-VA  hier graag verandering
in wil brengen. ‘s Ochtends vroeg waren we al eens door
Mechelen getrokken en zagen we tot onze grote vreugde
vele Vlaamse Leeuwen wapperen. 
‘s Avonds waren we aangenaam verrast te zien dat een
onbekende een affiche boven het podium had opgehan-
gen (zie foto). De affiche heeft de hele avond net boven
het podium gewapperd, en we hoorden vele positieve
reacties van de toeschouwers. Wij vonden het een
geslaagde actie, en we delen dan ook met plezier gratis
lidkaarten uit aan de illustere onbekende(n) die hierach-
ter zitten. Gelieve u dus te melden bij het Ronduit! N-VA-
bestuur, 0486 364311.



Sedert een kleine anderhalf jaar staat gemeenteraadslid
en lid van het nationaal partijbestuur van de N-VA, Marc
Hendrickx (34) aan het roer van de sociale huisvestings-
maatschappij “de Mechelse Goedkope Woning”.  Tijd
voor een klein interview dus…

•  Kan je ons wat meer toelichting geven 
bij de werking van de “M.G.W.”?
De “M.G.W” is een sociale huisvestingsmaatschappij
die zo’n 3000 woningen en appartementen beheert,
mooi verspreid over Mechelen en deelgemeenten.  Het
is daarmee meteen één van de grootste maatschappijen
in die sector in gans Vlaanderen. Als je gelet op je inko-
men in aanmerking komt voor een sociale huurwoning,
dan word je opgenomen op de kandidatenlijst (die
momenteel zo’n 1200 wachtenden bevat).  Eens er iets
vrij komt dat aan je vragen beantwoordt (gewenste
buurt, aantal kamers, huurprijs), brengt men je op de
hoogte en kan je dus huurder worden. 

•  Wij horen soms klachten 
over de te lange wachttijd.
Er zijn dus inderdaad veel kandidaten, wat maakt dat er
een lange wachttijd is, nog los van het feit dat er uiter-
aard weinig huurders van ons vertrekken en er dus wei-
nig vrij komt.  Ook staan thans een heleboel woningen
leeg die aan renovatie toe zijn, wat maakt dat ze dus
voorlopig niet kunnen verhuurd worden.  Je mag immers
niet vergeten dat er een groot aantal woningen vlak na
W.O. II, in een periode van grote woonnood, gebouwd
werden  Daarenboven is het van in den beginne mijn
bedoeling geweest iedereen op een zelfde manier te
behandelen, dus geen vriendjespolitiek toe te passen
voor wat betreft toewijzingen, zodat sommigen nu ont-
goocheld zijn omdat ze dachten dat onmiddellijk na een
aanvraag wel iets zou kunnen geregeld worden.

•  Zoveel woningen in beheer, de kleinste huisbaas
zal weten dat dit voor problemen zorgt zal…
Dat is nog zacht uitgedrukt.  Wij hebben dagelijks met
onze 45 personeelsleden niet alleen de handen vol met
het uitvoeren en controleren van wat de “Vlaamse Huis-
vestingsmaatschappij” (de overkoepelende vereniging
van de Vlaamse overheid) ons vraagt en opdraagt, daar-
enboven zijn onze werklieden enorm in de weer voor tal
van problemen (lekkende kranen zowel als nazicht van

leidingen, schilderwerken, bezetten, enz.).  Ook hier is
het fel verouderde patrimonium oorzaak van veel proble-
men.  De middelen ontbreken ons echter om in een keer
alles aan te pakken.  Ook het fel toenemende vanda-
lisme, het gebrek aan respect van sommige huurders
(gelukkig een zeer kleine minderheid) voor de woning die
ze betrekken, speelt ons parten.  De huurders verlangen
vaak onmogelijke dingen van ons, ’t is niet altijd gemak-
kelijk.  Alleszins moet je geen grote projecten meer van
ons verwachten: onder mijn beleid zullen we niet over de
grens van 3000 woningen gaan, wat sommigen noch-
tans willen.

•  In het verslag van de Ombudsman lezen we 
dat er veel klagende huurders zijn…
Kijk, we hebben de Ombudsman precies ingeschakeld
als officiële klachtinstantie voor de huurders, om die
huurders duidelijk te maken dat we alle klachten ernstig
nemen en niets in de doofpot willen steken.  Vele huur-
ders stappen inderdaad naar de Ombudsman, en dat is
uiteraard hun volste recht, en in samenspraak met de
Ombudsman wordt dan gepoogd zo spoedig als moge-
lijk de klager tegemoet te treden, als zijn of haar klachten
terecht zijn natuurlijk.  Vergeet ook niet dat de huurders
net als alle andere mensen vele mondiger zijn geworden
dan pakweg tien jaar geleden!

•  Een aantal jaren geleden kwam de “M.G.W.” 
erg negatief in het beeld en moest de top aftreden.
Is er veel veranderd sindsdien?
Ik wil niet te veel blijven stilstaan bij het verleden, maar
wat toen gebeurde was verregaand en ronduit schanda-
lig. Van bij zijn aantreden heeft de nieuwe top - en ik 
vermeld graag dat ik word bijgestaan door de onder-
voorzitters Crol (CD&V) en Cuyt (AGALEV), die op een

Interview met 
“M.G.W.”-voorzitter 
Marc Hendrickx

BART DE NIJNMARC HENDRICKX



zelfde lijn staan - gesteld dat wij er zijn voor de huurders,
en niet omgekeerd.  Wij werken hard aan een betere wer-
king en een beter imago, en ik ben ervan overtuigd dat
het tij stilaan aan het keren is.  Naast de samenwerking
met de Ombudsman zijn wij ook gestart met een intern
auditcomité, dat de interne werking op permanente wijze
doorlicht.  Ook is er een goed contact met de toezicht-
houdende “Vlaamse Huisvestingsmaatschappij” en hiel-
den wij onlangs nog een infoavond voor alle politieke
partijen omtrent de werking van de “M.G.W.”.  Ik heb
wekelijks een spreekuur (op de burelen, elke vrijdagna-
middag tussen 15 u. 30 en 17 u.), er zijn in alle wijken ver-
tegenwoordigers van de huurders waar wij in dialoog
mee treden en wij sturen meer dan in het verleden ons
personeel op pad om probleemgevallen te ontdekken of
tegen te gaan.  Dat personeel heeft trouwens meer dan
de handen vol met de nieuwe opdrachten die we hen
geven en ik merk zelfs een vernieuwd enthousiasme en
dynamisme bij hen.  Dat de pers er het laatste jaar regel-
matig aandacht aan besteedde, aanzie ik als een bewijs
van de nieuwe wind van openheid die er bij de “M.G.W.”
waait: wij hebben niets te verbergen.

•  Wat als een lezer denkt dat hij of zij in 
aanmerking komt voor een sociale woning?
Aarzel dan niet ons te contacteren via 015/28.09.30 of
kom even langs op onze kantoren aan het tussen de
Lierse- en Antwerpsesteenweg gelegen plein der Ver-
enigde Natiën nr. 8. Zodra de aanvraagformulieren inge-
vuld zijn krijg je een nummer toegekend en kom je op de
kandidatenlijst te staan, waarna de zoektocht naar een
geschikte en betaalbare woning kan gebeuren.

•  Nog een laatste vraag: klopt het dat jullie 
zeer veel woningen verhuren aan buitenlanders?
Pure stemmingmakerij van een bepaalde politieke partij
maakt dat dit gerucht verspreid werd in Mechelen. Ik zeg
u dat bij ons zo’n 15 % van de huurders vreemdeling zijn
(dus ook E.U.-burgers), niet meer. Maar ik wijs er u ook
op dat zodra iemand aan de objectieve voorwaarden
voldoet om een sociale woning toegewezen te krijgen, hij
of zij daar dan ook recht op heeft.  Het is dus niet omdat
iemand van vreemde nationaliteit is, dat hij of zij voor-
rang zou krijgen, net zoals het niet is omdat iemand geen
Vlaming is dat hij of zij geen woning zou kunnen krijgen.

•  Bedankt voor dit gesprek, Marc, en tot binnenkort

“De jeugd is de toekomst!”. Dit is een waarheid als een
koe en de N-VA is dit niet vergeten.
De Mechelse N-VA-afdeling heeft een eigen afgevaar-
digde in de Mechelse Jeugdraad: Jeroen De Nijn. Jeroen
gaat er op toezien dat de Mechelse jongeren en jonge-
renverenigingen zich volledig kunnen ontplooien en
kunnen genieten van de nodige structurele en financiële
steun om hun doel te verwezenlijken.

Binnen de N-VA is het toch kenmerkend dat de meeste
bestuursleden actief betrokken zijn of waren bij verschil-
lende jeugdbewegingen, denken we maar aan Scouts en
Chiro. Ook nu zijn de jonge dertigers nog steeds te vin-
den binnen de actieve werking van Chiro en het Jeugd-
huis Joppe.

Guido Vaganée, die als jonge knaap lid was bij Chiro
Coloma en Battel, ondersteunt nu mee de werking van
Chiro St Jan Berchmans, en was er dan ook snel bij toen
bleek dat de Chiro Meisjes van St Jan Berchmans
nieuwe lokalen nodig hadden. Het was hem bekend dat
binnenkort enkele wooncontainers die eigendom zijn
van de stad leeg zouden komen te staan. 

Via onderhandelingen met de verschillende instanties en
een tussenkomst  door Bart De Nijn in de gemeenteraad,
kunnen de Chiro Meisjes van St Jan Berchmans de toe-
komst blij tegemoet zien. Enkele van de containers zul-
len binnenkort ingezet worden als nieuwe lokalen. Een
goede en goedkope oplossing, zowel voor de stad als
voor de Chiro van St Jan Berchmans.

N-VA 
komt op 
voor de jeugd



Op 24 mei nodigde de Mechelse Ronduit-afdeling Kris
Van Dijck uit. Kris zetelt voor N-VA in het Vlaams parle-
ment. Hij werk daar o.a. mee in de onderwijscommissie.
Hij leek ons dan ook de geschikte persoon om ons wat
meer uitleg te verschaffen over de op handen zijnde wij-
zigingen in het onderwijs. Als jongerenafdeling van N-VA
zijn we natuurlijk enorm geïnteresseerd in dit onderwerp.
Onze jonge leden zullen immers deze ver-
anderingen nog aan de lijve ondervinden.
De iets ouderen zijn allemaal wel gecon-
fronteerd geweest met lessen en/of cur-
susteksten in andere talen zoals Engels,
Duits, … Heeft dan iedereen niet het recht
om een opleiding te krijgen in zijn eigen
taal en wordt dit recht verzekerd in de toe-
komst? Blijft het Vlaams onderwijs betaal-
baar of stevenen we op een Amerikaans
systeem af? 
De algemene doelstelling van de Bologna-
verklaring is het creëren van een Europese
hoger onderwijsruimte met het oog op het
bevorderen van de inzetbaarheid en de
mobiliteit van burgers en op het verhogen
van de internationale competitiviteit van
het Europese Hoger Onderwijs. Dit is een
duidelijk economisch standpunt. De speci-
fieke doelstellingen zijn de vergelijkbaar-
heid, mobiliteit, internationale competi-
tiviteit, harmonisatie, levenslang leren, kwaliteitsverze-
kering en samenwerking binnen het Europese onderwijs.
Deze objectieven moeten bereikt worden met volledig
respect voor de diversiteit van de culturen, talen en
onderwijssystemen en de universitaire autonomie.

Hoe zit het nu met Bologna in Vlaanderen. De grootste
wijziging is dat de ons gekende structuur van kandidatu-
ren en licenties zal verdwijnen. In de plaats komt de
BaMA-structuur vanaf het academiejaar 2004-2005. Het
bachelor-diploma bestaat uit 3 studiejaren en het mas-
terdiploma uit minstens 1. Het studiejarensysteem wordt
echter vervangen door het kredietsysteem. Hoe men
hiervoor de financiering en studiebeurzen moet uitwer-
ken is echter nog niet geweten. Hiermee raken we aan
een eerste pijnpunt van de snelle invoering van al deze
wijzigingen. Een tweede is de taalregeling. Hoewel
Bologna stelt dat je de cultuur en taal van je gemeen-
schap moet respecteren wil men in Vlaanderen toch

reeds in andere talen doceren.
Indien men over heel Europa
dezelfde diploma’s wil afleve-
ren moet er ook een accred-
i tat ie/kwal i te i tscontro le-
orgaan bestaan. Dit zou pas
opgericht worden in 2010.  De
voor- en nadelen werden alle-
maal netjes op een rijtje
geplaatst. Hierdoor kregen we
een leuke discussie tussen de
aanwezigen en Kris. Het was
alvast een leerrijke avond. We
hopen dan ook dat Kris nog
heel wat uitnodigingen zal krij-
gen om de Vlaamse jeugd
bewust te maken van wat er
voor de deur staat.

Alles hier opsommen gaat te
ver maar als je geïnteresseerd

bent in dit onderwerp en je met enkele vragen zit kan je
altijd contact opnemen met het ronduit-bestuur (rond-
uitnvamechelen@yahoo.com of 0486 364311). We zor-
gen er dan voor dat je de nodige antwoorden ontvangt in
samenwerking met Kris.

Hoe wilt u 
uw onderwijs?

Deze cartoon verscheen in
fax- en e-postkrant
t Scheldt.
Webpagina:
www.tscheldt.be

KRIS VAN DIJCK



Het in de voormalige “Dossinkazerne” aan de Mechelse
Goswin de Stassartstraat gevestigde “Joods Museum
van Deportatie en Verzet”, trekt jaarlijks duizenden
bezoekers (vooral scholieren) vanuit heel Vlaanderen en
de buurlanden.
Het besteedt op een didactisch verantwoorde wijze aan-
dacht aan onmenselijke gebeurtenissen uit een zeer
duistere periode van de mensheid in de afgelopen eeuw,
en verdient te worden ondersteund.
Jaarlijks wordt het voormelde museum dan ook met een
ruime subsidie bedacht (voor 2002 beliep deze vanuit de
Vlaamse Gemeenschap op € 371.840,29). 
Ook de stedelijke overheid doet haar duit in het zakje:
Mechelen schonk in 2002 zo’n kleine € 15.000,- en
erkent daarmee de waarde die ze hecht aan het hebben
van zo’n museum op het eigen grondgebied. 
Nochtans was de verbazing bij de N-VA erg groot bij de
vaststelling dat het “Joods Museum van Deportatie en

Verzet” geen Nederlandstalige webstek heeft, maar
slechts een ééntalig Engelse!
Via www.cicb.be kan je via de virtuele weg aardig wat
informatie vinden over het “Joods Museum van Depor-
tatie en Verzet”, maar gelet op het vrij academisch
getinte taalgebruik is het sterk te betwijfelen of jongeren
zich deze intellectuele inspanning zullen getroosten, nog
los van het feit dat een heel groot deel van de bevolking
de Engelse taal onvoldoende machtig is. 

De pedagogische doelstellingen die men nastreeft met
het museum (zoals jongeren waarschuwen voor de
gevaren van het fascisme onder allerlei gedaanten, een
antwoord zoeken op tal van aan WO II-gerelateerde vra-
gen, het verschijnsel genocide belichten in al zijn vor-
men, enz.), worden door het ontbreken van een
Nederlandstalige (en ook Franstalige en Duitstalige)
webstek ernstig gehypothekeerd.

Een jaar geleden dongen drie groepen naar de gunst van
de VU-leden, elk in de hoop de
grootste te worden en de VU
voort te kunnen zetten. Het
resultaat kent u: de groep van
Geert Bourgeois heeft het
interne referendum gewonnen.
Wat blijft vandaag over van deze
drie groepen? De Middengroep
heeft nooit een partij of bewe-
ging opgericht. Er zijn nog altijd
een paar mensen die zich aan
deze Middengroep vastklampen
(ook mandatarissen, o.a. in het
Vlaams Parlement), maar voor
zover ons bekend heeft de groep
geen plannen of visie.
De Toekomstgroep heeft wel een partij opgericht. Al snel
bleken hier veel te veel mandatarissen, veel te weinig
leden en kiezers achter dit project (alhoewel, welk pro-
ject eigenlijk?) te staan. De groep is dan ook roemloos uit
elkaar gespat. Elke mandataris heeft een plaats gezocht
bij de partij die hem/haar de beste carrièrekansen bood,
en dat was dan ”de toekomst”...

De keuze van enkele voormalige Vlaams-nationalisten
voor de VLD tart elke verbeelding. Sinds het aantreden
van paars-groen bewijst de VLD elke dag dat ze lak heeft
aan het algemeen Vlaams belang. De stoere Vlaamse
VLD-beloftes werden onmiddellijk na de parlementsver-
kiezingen weer ingeslikt.
Waar blijft het Vlaamse tewerkstellingsbeleid, de

Vlaamse mobiliteit, de Vlaamse fiscale
autonomie, het Vlaamse gezondheids-
en gezinsbeleid? Zelfs het eigen Vlaams
regeerakkoord is op het communautaire
vlak nog voor geen derde uitgevoerd. 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de
derde, winnende groep het veel beter
stelt. De N-VA bestaat. En hoe! Het aan-
tal leden groeit pijlsnel, en momenteel
hebben we in het arrondissement
Mechelen al meer leden dan de Volks-
unie vroeger. In tal van gemeenten zijn
afdelingen van de N-VA actief, zelfs in
gemeenten waar de VU al vele jaren uit-
geteld was. Onze mandatarissen, op alle
niveaus, leveren zeer goed werk en wor-

den door vriend en vijand bewonderd. Opiniepeilingen
geven aan dat het merk N-VA één van de sterkste mer-
ken is in het Vlaamse politieke landschap, en dat de N-
VA de verkiezingen met vertrouwen tegemoet kan zien.
Wij hebben vertrouwen in de toekomst, en we gaan
ervoor. Waarvoor? Voor het belang van 6 miljoen Vla-
mingen. Voor u.

Vertrouwen 
in de toekomst

Nederlandstalige 
webstek 
voor Joods Museum?

GERT CAUWENBERG



■■■■ Ja, ik wens graag lid te worden. Stuur mij de nodige informatie.
■■■■ Ik wens de teksten van het N-VA-congres van 4 en 5 mei jl. te ontvangen. 

Naam en voornaam:  …………………………………………………………………………

Straat:    ………………………………………………………………………………………

Gemeente: ……………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………  E-post:……………………………………………… Leeftijd: ……………………

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 gegevenswerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

Op 4 en 5 mei jl. verzamelden ruim 1000 leden van de N-VA in Leuven om samen vorm te geven aan de 
eerste programmateksten van de partij. Hieronder enkele blikvangers:

EEN VLAAMSE STAAT
Niet scheiden, doet lijden. Vlamingen en Walen hebben hun eigen problemen, hun eigen opinies en hun eigen partijen.
Beter goede buren, dan gedwongen echtgenoten.

EEN DEMOCRATISCH EUROPA
Vandaag wordt in Europa alles ver boven onze hoofden bedisseld, zonder echte inspraak of controle. De N-VA heeft
een hervormingsplan klaar. Europa gaat ons allen aan, meer dan ooit.

EEN REALISTISCH MIGRANTENBELEID
Ons kernbegrip is inburgering: nieuwkomers mogen vanzelfsprekend hun eigenheid behouden, maar moeten ver-
plicht onze taal leren en de fundamentele normen van onze samenleving eerbiedigen. De regels gelden voor iedereen
op dezelfde manier; geen knuffelbeleid meer. Zonder inburgering, blijft stemrecht uitgesloten.

EEN STERKERE DEMOCRATIE
De huidige kieshervorming van Verhofstadt is een operatie die louter en alleen gericht is op het behoud van de macht
door de huidige paars-groene regering. De N-VA stelt maatregelen voor die het spel van de democratie werkelijk kun-
nen verbeteren. Zo moet men bijvoorbeeld de moed hebben om overbodige instellingen zoals de Senaat gewoon af
te schaffen. 

MINDER SHOWPOLITIEK
Politiek mag niet afglijden naar een wedstrijdje televoting tussen politici met vedettenstatus. De N-VA staat voor vlotte
ernst: politici moeten goed besturen en hun verantwoordelijkheid nemen. U beoordeelt hen bij verkiezingen.

MEER SAMENHORIGHEID
Rode draad in de visie van de N-VA is dat mensen evenveel behoefte hebben aan immateriële dan aan materiële
waarde. Wij streven naar een nieuw-Vlaams burgerschap waarin vrijheid spontaan wordt begrensd door verantwoor-
delijkheid. Waarden als vriendschap, trouw, solidariteit, respect, intellectuele eerlijkheid, moed, erkentelijkheid en uit-
eindelijk burgerzin zijn noodzakelijk voor de uitbouw van een harmonieuze samenleving.

TERUGSTUREN NAAR: N-VA, BARRICADENPLEIN 12 TE 1000 BRUSSEL, OF FAXEN NAAR: 02/217.35.10

WWAA AR WIJ VAR WIJ VOOR SOOR STTAA AN, WAN, WAA AR WIJ VAR WIJ VOOR GOOR GAA ANAN

”Vandaag is er een alternatief… voor de VLD-kiezer die werd bedrogen door
het Vlaams discours van Verhofstadt, voor de CVP-kiezer die kiest voor de
hechte gemeenschap en een rechtlijnige politiek, voor de Vlaams Blok-
kiezer die vaststelt dat deze partij rechtsextremisme belangrijker vindt dan
Vlaamsgezindheid, voor diegene die de rood-groene betutteling beu is. 
Voor hen allen is er vandaag één alternatief: de N-VA.”

Geert Bourgeois       algemeen voorzitter N-VA

klikken: www.n-va.be of info@n-va.be
bellen: tel. 02/219.49.30, fax: 02/217.35.10
schrijven: Barricadenplein 12, 1000 Brussel

MEER 
WETEN


