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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

EDEGEM

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Er staat veel op het spel bij de verkiezingen van 
26 mei. De N-VA was de motor in de Vlaamse en 
federale regering voor tal van hervormingen. Dat 
hervormingsbeleid mag niet teruggedraaid worden. 
Het moet worden verdergezet en nieuwe uitdagin-
gen moeten worden beantwoord. Daarom moet 
de N-VA versterkt uit de verkiezingen komen. En 
daarvoor hebben we uw steun nodig. 

Edegemse topkandidaten
U vindt op 26 mei twee Edegemse topkandidaten op de N-VA- 
lijsten terug. Burgemeester en volksvertegenwoordiger Koen 
Metsu staat op plaats acht op de lijst voor het federaal parlement. 
Vlaams minister van Economie, Werk, Innovatie en Sport  
Philippe Muyters duwt de lijst voor het Vlaams Parlement.

Dankzij het goede werk dat de N-VA heeft geleverd in de federale 
regering, gaat ieders koopkracht erop vooruit. Het is dan ook 
jammer dat de N-VA federaal naar de uitgang werd geduwd met 
het Marrakeshpact. Dat pact is niet alleen een slechte zaak voor 
een goede migratieaanpak. Het staat haaks op het asiel-, migratie 
en veiligheidsbeleid waar de N-VA voor staat en waaraan Koen 
Metsu mee vormgaf als voorzitter van de tijdelijke commissie 
Terreurbestrijding.

N-VA-beleid maakt het verschil
De N-VA maakt het verschil in de Vlaamse Regering. Zo werd 
bijvoorbeeld eindelijk de schop in de grond gezet om de  

Oosterweelknoop te ontwarren, werd dierenwelzijn op de  
agenda gezet en werd er volop geïnvesteerd in sociale woningen. 
En wat de beleidsdomeinen van Philippe Muyters betreft: we 
halen ongeziene resultaten in topsport, Vlaanderen hoort bij de 
innovatieleiders in Europa en het aantal startende ondernemers 
stijgt voortdurend terwijl de werkloosheid inmiddels al een paar 
jaar daalt en de werkzaamheidsgraad piekt. 

Maar onze twee kandidaten hebben ook heel wat gedaan voor 
Edegem. Meer daarover leest u op pagina 2 en 3. 

Stem onze Edegemse kandidaten Koen Metsu en Philippe Muyters 
opnieuw naar Brussel!

Philippe Muyters en Koen Metsu: uw kandidaten op 26 mei.

Iedereen welkom – vrije toegang 
Inschrijven voor 5 mei via www.n-va.be/edegem 
met vermelding van ‘Wouter Duyck’, uw naam, 
gemeente en het aantal personen. Drankjes zijn 
verkrijgbaar tegen democratische prijzen.

‘De staat van het Vlaamse 
onderwijs: waarom onze 
welvaart meer intellectuele 
ambitie nodig heeft.’

N-VA Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst en Schelle nodigen uit: 

Gesprek met psycholoog en professor Wouter Duyck
Zondag 12 mei om 10.30 uur | Auditorium Hotel Ter Elst | Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Uw kandidaten op 26 mei 
(pagina 2 en 3)

Philippe Muyters
Lijstduwer Vlaams Parlement

Koen Metsu
Plaats 8 Kamer



Philippe Muyters
Lijstduwer Vlaams Parlement

Een duwtje in de rug geven …
Daar is Vlaams minister Philippe Muyters bijzonder goed in. 
Als lijstduwer maakte hij in Edegem de verkiezingen mee tot een 
succes en de verandering waarvoor hij in Vlaanderen zorgde, laat 
zich ook bij ons voelen. Want wat goed is voor Vlaanderen, is goed 
voor Edegem. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele investeringen 
in sportinfrastructuur: de Kattenbroeksite, de kunstgrasvelden, 
het intergemeentelijk zwembad Den Bessem … En zelfs in dossiers 
die niet meteen onder zijn bevoegdheden vallen, zoals het Hof ter 
Linden, houdt Philippe een Edegemse vinger aan de pols. 

Ook in de toekomst blijven we daarom graag rekenen op Philippe  
Muyters als onze Edegemse stem in Vlaanderen. U vindt hem op  
26 mei als lijstduwer voor het Vlaams Parlement.  
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

www.n-va.be/edegemedegem@n-va.be

Koen Metsu
Plaats 8 Kamer

Besturen tussen de mensen
Bij de jongste verkiezingen haalde de 
N-VA met lijsttrekker Koen Metsu 
de absolute meerderheid in Edegem. 
Koen is sinds zijn debuut in 2012 
altijd voor iedereen bereikbaar. Een 
burgervader die met veel respect een 
duidelijk beleid voert. Zijn jonge leef-
tijd is een grote troef en hij begrijpt 
de taal en de behoeften van jong en 
oud. Koen is een man van het volk, 
hij staat niet boven maar tussen de 
mensen.

Een burgemeester in Brussel 
Ook in Brussel draagt Koen veiligheid, onderwijs, onder-
nemen, energie en milieu enorm hoog in het vaandel. Hij 
vindt dan ook dat we moeten blijven investeren in mensen 
en middelen om alle uitdagingen van de toekomst aan te 
gaan. Hij is als enthousiaste burgemeester met uitstekende 
dossierkennis ideaal geplaatst om uw belangen niet enkel 
op gemeentelijk, maar ook op federaal niveau te verdedigen.

Federale thema’s ook in Edegem belangrijk
Sinds Koen in 2014 verkozen werd als volksvertegenwoordi-
ger, zetelt hij in de commissie Binnenlandse Zaken.  
Daarin volgt hij de thema’s ‘brandweer’ en ‘radicalisering  
en terrorisme’ op. De voorbije jaren stelde hij ruim 160  
vragen in de commissie en diende hij samen met zijn  
collega’s diverse wetsvoorstellen in. Als burgemeester  
komt hij in contact met deze thema’s. Hij kan ze dus vanop 
verschillende niveaus benaderen en opvolgen.

Een hart voor Edegem 
Wist u dat Edegem de vorige bestuursperiode voor maar 
liefst 9,2 miljoen euro subsidies kon binnenhalen? Koens 
Edegemse voet tussen de deur van de Wetstraat zal Edegem 
altijd dat extra duwtje in de rug geven. Daarom is ook uw 
stem van het grootste belang. Koen geeft zijn engagement 
om uw burgemeester te blijven de komende zes jaar en 
hoopt op uw engagement om hem opnieuw het parlement 
in te stemmen.

Politiek dicht bij u
Koen slaagt erin de kloof tussen burger en politiek te dich-
ten. Hoe dichter de politiek bij de burger blijft, hoe beter 
voor de burger én de politiek. Dat onze mooie gemeente 
zowel op federaal als op Vlaams niveau vertegenwoordigd 
is, kan onze inwoners alleen maar ten goede komen. Onze 
gemeente in het parlement, een goede zaak voor elke  
Edegemnaar.

Uw kandidaten op 26 mei

Philippe Muyters
Lijstduwer Vlaams Parlement

Koen Metsu
Plaats 8 Kamer

Nieuwe uitdagingen
Arbeidsmarkt op Vlaamse maat
Onze Belgische arbeidswetgeving is nog steeds gemodelleerd 
naar 19de-eeuws model en houdt dus geen rekening met de 
uitdagingen van de arbeidsmarkt van vandaag: flexibel wer-
ken, je loopbaan in eigen handen nemen, activering … Een 
Belgische wetgeving die helaas niet altijd spoort met onze 
Vlaamse inspanningen, dus. 

Onderwijs met meer ambitie
Ook op Vlaams niveau liggen een aantal belangrijke  
uitdagingen voor ons. Ons onderwijs dat jarenlang wereld-
top was, gaat erop achteruit. Het lijkt wel of je vandaag geen 
ambitie meer mag tonen. De N-VA vindt dat we onze  

jongeren opnieuw moeten durven uitdagen, zodat onze 
hersenen ook morgen nog de belangrijkste grondstof van de 
Vlaamse economie blijven. 

Economie en ecologie verzoenen
En ten slotte is er nog de grote uitdaging rond het klimaat. 
De N-VA schuift daar met haar ecorealisme het enige rea-
listische verhaal naar voren dat de Vlaamse economie en de 
belastingbetaler niet schaadt, maar juist sterker maakt. Het is 
een verhaal van geloven in mensen, van geloven in innovatie. 
Als minister van Innovatie kan Philippe dat zeker onder-
schrijven. En hij is er dan ook van overtuigd: met de N-VA 
blijven we het verschil maken.

Wilt u de campagne steunen? Wilt u meehelpen?  
Een tuinbord plaatsen, raamaffiche hangen,  
mee bussen of adressen schrijven?  
Mail dan naar edegem@n-va.be

U kunt op 26 mei niet gaan stemmen? Maar u  
wilt die dag uw stem wel laten horen? Contacteer 
Hugo Van Bueren via hugo.vanbueren@n-va.be of 
0478 40 76 08 voor alle info over stemmen met  
een volmacht.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Wilrijk

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
Schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Deurne

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig minister, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


