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V.U. Bart De Nijn
Tervuursesteenweg 299
2800 Mechelen

UITNODIGING

Eric Defoort
is hoogleraar aan de KUB.
Als voorzitter van de
Vlaamse Volksbeweging
(VVB), niet partijpolitiek
gebonden dus, werkt hij aan
een nieuw élan om de
Vlamingen bewuster te
maken. N-VA-Mechelen
nodigt hem uit om als
buitenstaander zijn licht te
laten schijnen op de huidige
politieke situatie in dit land.
Iedereen is uitgenodigd op
de gespreksavond
“Vlaamse Beweging
en politiek”
met Eric Defoort

op donderdag
6 november 2008
om 20.00 u.
in “Keizer Karel”,
Veemarkt
te Mechelen.

w w w. n - v a - m e c h e l e n . b e

Mechelen
Beste Mechelaar,

Onze N-VA-afdeling was op het
congres vorige maand flink vertegenwoordigd. Op dat congres besloot
de N-VA bijna éénparig, haar kiesbeloften na te komen en niet een regering te
steunen die geen verregaande stappen
in de staatshervorming zou zetten, en
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
volgens de grondwet zou splitsen.
Onze kartelpartner, de CD&V, wou het
wel proberen met een zeer vage, en met
Gedeputeerde Bart De Nijn,
Franstalige weigerachtige, “dialoog”
OCMW-raadslid Kathleen De Wolf
en gemeenteraadslid Marc Hendrickx
van gemeenschap tot gemeenschap. Wij
staan er als Mechelse
geloofden er niet meer in en vonden dat
N-VA-mandatarissen voor u!
de kartelpartner de beste kaarten al had
weggegeven (door vast te blijven hangen aan de “postjes” ). Eén en ander had als gevolg dat het kartel barstte. Wat we
jammer vinden.
Op lokaal vlak zijn kartelakkoorden gemaakt voor 6 jaar en die blijven gestand! In
Mechelen blijven we samen, schouder aan schouder, oppositie voeren tegen het
beleid Somers-Gennez, dat de mooie verwezenlijkingen van vorige bestuursploeg
meer en meer lijkt terug te schroeven.
 In politiek België ging een zucht van verlichting op: ineens zou - zonder de N-VA
- de ”redelijkheid” zegevieren.... dat hebben we gezien!
De regering maakt u wijs dat de bankcrisis goed is aangepakt… Maar dat klopt niet:
het pad van de nodige, tijdelijke, nationalisatie van de voornaamste banken – zoals
o.a. in Engeland en Nederland – werd om duistere redenen verlaten en vervangen
door een uitverkoop tegen gunstprijzen aan Frankrijk, dat zowel Fortis als Dexia
heeft ingepikt. Nederland was zo slim haar deel – met winst – er terug uit te halen…
België blijft achter als een bancaire dwerg en de belangrijkste beslissingen over energie en economie zullen in Parijs genomen worden.
 Daarenboven is de federale begroting een lachertje. Alleen al het uitgangspunt:
een groei van 1,2% is volgens het IMF nonsens. Er gebeuren tóch éénmalige verkopen, men verzwijgt verdoken belastingsverhogingen, de staatsschuld (de hoogste
van Europa) neemt toe,…
Wij hebben, met de kortzichtige PS dominant in de regering, geen middel, geen
reserve om de verwachte krimp van de economie op te vangen. Vlaanderen dreigt
het grootste slachtoffer te worden van een voor de deur staande welvaartscrisis.
Alleen op Vlaamse maat gesneden oplossingen konden dit voorkomen, in het
belang van het welzijn van de mensen, de minst bedeelden in het bijzonder. Daar
gaan de verkiezingen volgend voorjaar om!

154/8- MECHELEN:047-

29-10-2008

11:39

Pagina 2

Franstaligen domineren
Vlaamse gezondheidszorg
Reeds jaren is er een overaanbod aan artsen in
ons land. Door de onbeperkte toevloed aan kandidaat-artsen, komt niet alleen de kwaliteit van
onze artsenopleiding onder druk te staan, maar ook
de draagkracht van onze sociale zekerheid. Daarom
gaven in 2004, na tientallen jaren discussie, de
Franstaligen eindelijk hun akkoord om de zogemaande numerus clausus in te voeren. Hierdoor
wordt het aantal artsen die toegang krijgen tot het
beroep, ingeperkt tot 700 per jaar.
Vlaanderen is de brave schooljongen
Vlaanderen volgde als brave schooljongen deze
regel, want alvorens kandidaat-studenten aan de
studie geneeskunde te laten starten, dienden zij een
toelatingsexamen af te leggen. Wallonië wenste echter pas te evalueren als de studenten afstudeerden.
De gevolgen bleven uiteraard niet uit, want er studeren namelijk veel te veel artsen af aan de
Franstalige universiteiten. Hierop heeft Laurette
Onkelinx (van de Parti Socialiste) een wet uitgevaardigd, waardoor in de toekomst alle afstuderende artsen toch toegang zullen krijgen tot het beroep.
Vlaanderen had van in het begin dus alweer een
weldoordacht beleid voor ogen, met een ernstig toelatingsexamen, terwijl Wallonië iedereen toeliet van
de studies aan te vangen. De reden hiervoor is niet
ver te zoeken, want de Franstalige universiteiten

konden hun subsidies voor het hoge aantal studenten behouden en de professoren bleven langer verzekerd van hun zitje. Het gevolg hiervan is dat het
nu al overbevolkte artsenbestand in Brussel en
Wallonië, een tsoenami aan nieuwe afgestudeerde
artsen te verwerken krijgt.
Vlaanderen zit op het Europees gemiddelde
Vlaanderen heeft evenveel artsen per inwoner, als
het europees gemiddelde, terwijl Wallonië en
Brussel, op Griekenland na, hoogste in rang staan
op het aantal artsen per inwoner. Zoals op vele
andere domeinen trachten de Franstaligen de
Vlamingen te snel af te zijn en de transferten van
Noord naar Zuid nog op te drijven. Zo heeft
Minister Onkelinx onlangs nog even snel
1.500.000.000 euro (anderhalf miljard euro) federaal
geld losgeweekt om de Waalse ziekenhuizen te renoveren. Hoewel dit bedrag geheel volgens eerdere
akkoorden aan de Waalse ziekenhuizen toekomt,
kwam het normaal gespreid over de jaren tot 2015.
Zou ze dit bedrag in het licht van een mogelijke
staatshervorming hebben willen veilig stellen, of is
dit te ver gezocht? Je zou dit kunnen vergelijken met
een situatie binnen een huwelijk, waarbij één van de
echtgenoten plots de gezamenlijke bankrekening
plundert.
Jan Stevens
Ondervoorzitter N-VA Mechelen

Europees parlementslid
en N-VA-algemeen secretaris Frieda Brepoel
sprak op onze 11-juli viering op de Veemarkt.
N-VA-Mechelen-voorzitter Kerstin Hopf
verwelkomt het talrijk
opgekomen publiek op onze 11-juli viering
op de Veemarkt, laatste zomer.
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Wat doet de provincie voor Mechelen?
Mechelaars zijn doorgaans geen grote
provinciale fans. Ten eerste ligt een deel
van ons hinterland in Vlaams-Brabant en
b.v. zal iemand uit Oostende zich makkelijk
“West-Vlaming” noemen, een Genkenaar
zal trots “Limburger” zijn… maar een
Mechelaar “Antwerpenaar” noemen, is
haast een belediging ;-) “…To ch d o et d e
p ro vincie m eer d an d e m eeste m ensen d enk en” zegt Bart De Nijn, N-VA-gedeputeerde (= provincie-bestuurder). Tijd om te vragen wat.
 De begroting van de provincie is net
goedgekeurd. Wat zit er in voor
Mechelen?
Bart De Nijn: “In het provinciale budget
2009 zitten enkele opvallende nieuwigheden die Mechelen ten goede zullen komen. Het meest
opvallende is het besluit om in ‘De Nekker’ een overdekt zwembad te bouwen, dat met de stad (en de
gemeenten Bonheiden en Putte) zal uitgebaat worden.
Zo zal in ‘De Nekker’ heel het jaar kunnen gezwommen worden en krijgen de 80.000 inwoners eindelijk
een tweede zwembad!
Op het cultureel vlak kreeg Mechelen van de provincie
elk jaar 200.000 euro voor erfgoedwerking (Lamot).
Vanaf volgend jaar komt daar jaarlijks 100.000 euro bij.
Volgend jaar vindt van 21 maart tot 21 juni opnieuw
een groots stadsfestival plaats. In 2009 is dit naar aanleiding van de 450ste verjaardag van het aartsbisdom
en heet ‘Stadsvisioenen’. De provincie ondersteunt dit
en maakt hiervoor 200.000 euro vrij.
Het budget van de provincie voor regionaal erkende
musea is om en bij de 200.000 euro. Hiervan gaat maar
liefst 74.000 euro naar het Speelgoedmuseum.

Gedeputeerde
Bart de Nijn aan de
Kruidtuin-ingang
van ’t Arsenaal

 Eén van uw bevoegdheden is veiligheid…
Bart De Nijn: De provincie zorgt vooral voor de opleiding van veiligheidsdiensten (politie, brandweer,
ambulanciers, veiligheids-coördinatoren, enz.), maar
onze aandacht gaat ook uit naar de veiligheid van
zwakke weggebruikers. Er zal een nieuwe fietsverbinding aangelegd worden via het Vrijbroekpark zodat
fietsers de gevaarlijke Hombeeksesteenweg kunnen
vermijden. In het kader van het fietsknooppuntenwer
zal men van Mechelen tot aan de Nederlandse grens
op eigen paden kunnen fietsen.
En verder helpt de provincie, naast de Vlaamse
gemeenschap en de stad, om historisch waardevolle
gebouwen te bewaren. Het bekendste gebouw is ongetwijfeld de kathedraal, maar ook het Refugium van
Grimbergen, het klooster ‘De Noker’, de St-Janskerk
e.v.a. krijgen provinciale steun.
En nog vele andere projecten krijgen provinciale subsidies.
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WAT DOET DE REGERING LETERME I ?
NIET

WEL

 STAATSHERVORMING VOOR EEN
BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN
 SPLITSING B-H-V

 REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID
 NIEUWE BELASTINGEN
 UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

 GOED BESTUUR

 MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

 GEZONDE FINANCIËN

 SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

 ACTIVEREN WERKLOZEN

 EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

 ONDERZOEKSCOMMISSIE KREDIETCRISIS

 MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA
GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

 BEGROTINGSOVERSCHOT

 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

N-VA houdt vast aan verkiezingsbeloftes!
Wat nu?
Bart De Wever: “De N-VA heeft 15 maanden
Bart De Wever: “We steunen deze regering niet lanlang onderhandeld. Geen plek waar men ons
ger wat betekent dat Leterme nu zelfs een
niet naartoe sleepte: kastefederale regering leidt zonder Vlaamse
len, hotels, wegrestaurants,
DE N-VA
meerderheid en gedomineerd door
parlementen,… Al die tijd
WOU NIET
Franstaligen. Hij had nochtans gezworen
hielden we vast aan onze
dit nooit te doen want “een regering zonverkiezingsbelofte: de reaDEELNEMEN
der Vlaamse meerderheid is een regering
lisatie van een staatsherAAN
tegen Vlaanderen”, aldus Leterme nog
vorming. Om ons te wape‘OPERATIE FRIGO’
geen jaar geleden. Nu dragen we de gevolnen tegen sociaaleconomisch
gen: geen akkoord over asiel en migratie,
onheil. Maar op is op, en aan
sjoemelende ministers die mogen blijven zitten
‘operatie Frigo’ wou de N-VA niet deelnemen.
zolang ze niet aan Franstalige topbenoemingen
Een staatshervorming die naam waardig komt er
raken en geen onderzoek naar de oorzaken van de
dus niet. Er zijn geen garanties qua timing, inhoud
bankcrisis waardoor de Belgische “haute finance”
en methodiek. De CD&V-top maakte tot onze spijt
buiten schot blijft.”
een andere keuze, waardoor het kartel ophield te
bestaan.”
DEN
LEMENTSLE
DE N-VA-PAR
VINCIE
UIT UW PRO

Bart
De Wever

Kris Van Dijck,
Vlaams
parlementslid

N-VA-voorzitter

www.n-va.be



Jan
Jambon,
Kamerlid

Flor
Van Noppen,
Kamerlid

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.

