
Sinds de fenomenale verkiezingsoverwinning van CD&V/N-VA in juni 2007
heeft de N-VA altijd vastgehouden aan haar verkiezingsbelofte, de realisatie van

een grondige staatshervorming. Na maandenlang onderhandelen is een commu-
nautaire dialoog zonder enige garan-
tie qua timing, inhoud en methodiek
dan ook uitgesloten. Terwijl wij
trouw blijven aan ons woord, kiezen
anderen voor het behoud van hun
postjes, ook al betekent dit een nieuw
uitstel van de staatshervorming. In
dat verhaal wil de N-VA niet
meestappen. 
Geert Bourgeoisen Bart De Wever
zijn trouw gebleven aan hun

opdracht en hebben de belangen van hun kiezers voorrang gegeven. Een houding
die, volgens de laatste peilingen, op veel respect en waardering kan rekenenen bij
de Vlaamse kiezer. Volgens een peiling van VRT/De Standaard waardeert 46% van
de Vlamingen dat de N-VA het been al die maanden stijf hield en een staatshervor-
ming bleef eisen.

Edegem
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N-VA blijft woord houden

V.U. Miel Claessens

Donderdag 
27 november 
om 20uur: 

BART 
DE WEVER

en 
LUDWIG CALUWÉ

in debat voor alle 
N-VA-ers en CD&V-ers.

Plaats van gebeuren:
De Basiliek, 

Trooststraat 22 
(Gemeenteplein)

Edegem

Maak van Edegem een kleurrijke gemeente!

Op initiatief van ons N-VA-gemeenteraadslid Polet Verschure-Bauwens ging
Edegem er heel wat zonniger uitzien. Dit had alles te maken met de actie “Overal
bloemen op de vensterbanken, overal proper”.
Begin april hebben we alvast het goede voorbeeld gegeven en werd het oude
gemeentehuis in de bloemetjes gezet.
Er hoeft helemaal geen feest te zijn
om bloembakken voor de ramen te
plaatsen. Iedereen zal zo met meer
plezier flaneren in onze kleurige en
verzorgde gemeente. Vele inwoners
van Edegem staken alvast de handen
uit de mouwen en ze werden door de
mensen van CD&V-N-VA beloond
met een bloemetje.

Polet Verschure-Bauwens, 
gemeenteraadslid N-VA
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Terwijl de ene wijk van onze gemeente zucht onder
een teveel aan buslijnen, blijven andere wijken totaal

verstoken van openbaar vervoer. N-VA-Edegem wil deze
toestand onder de aandacht brengen.

Neem nu de zogenaamde Wilsonwijk. Langs deze wijk
passeren zeer veel bussen, omdat ze het UZA aandoen.
Helaas rijden deze bussen meestal leeg voorbij. We vra-
gen ons af of men bij De Lijn al eens van ‘overstappen’
heeft gehoord? Waar De Lijn wel de voorkeur aan geeft,
is om de bussen zo kronkelig te laten rijden, dat reizigers
niet alleen veel tijd verliezen, maar er bovendien ook een
concentratie ontstaat, die meteen veel overlast veroor-
zaakt.

In andere wijken, zoals Groot Molenveld (rechts van de
Prins Boudewijnlaan komende van Antwerpen), den
Elsdonk en de Collegewijk, moeten de mensen maar zien
dat zij ergens aan de bus of de tram geraken. Gevolg:
iedereen neemt de wagen tot aan een halte waar men nog
gratis en zonder parkeerschijf mag parkeren. Voor de
tram is dat uiteraard Mortsel, maar de stad Mortsel heeft
al op veel plaatsen “schijf verplicht” ingevoerd.

Men zou in Edegem eventueel een Belbus kunnen inleg-

gen, maar dit zal de gemeente dan weer een bijdrage
kosten. Men zou ook een overeenkomst kunnen treffen
met De Lijn om andere trajecten uit te werken, die zorgen
dat men binnen de 500 meter van zijn woonplaats een
halte van het openbaar vervoer kan vinden. In sommige
gevallen, zoals o.m. de Collegewijk, is voor N-VA-
Edegem de zaak eenvoudig op te lossen door de lijnen
naar Kontich/Waarloos en deze naar Duffel, te splitsen
en ze om te leiden via Jozef Hermanslei, Fort V-straat,
Jacob de Roorestraat, Rogier Van der Weidenstraat en
Rombout Keldermansstraat. Zo zou het recreatiedomein
van het fort alvast beter bereikbaar worden, evenals het
Olve-College en het bejaardentehuis Immaculata.

Meteen is de kans groot dat het aantal wagens in de wijk
vermindert, omdat de kinderen met het openbaar ver-

voer naar school kunnen en de
bewoners dan geen straatacties
meer moeten ondernemen. Voor N-
VA-Edegem is een bus om het uur
zeker geen luxe en het bezorgd
voor niemand overlast.

Miel Claessens, 
bestuurslid N-VA-Edegem

Bij de levering van goederen aan de winkels van de Hovestraat tussen de
Trooststraat en de Florent Geversstraat ontstaan er vaak problemen door
een gebrek aan parkeerruimte. Vrachtwagens staan soms dubbel of op het
zebrapad geparkeerd. Dat is verboden en leidt tot een erg gevaarlijke ver-
keerssituatie. De gemeente stelt hier een laad- en loszone voor van 7 tot 11
uur. We juichen dit voorstel toe mits er regelmatig toezicht wordt gehouden
door de politie.

Nog een tip voor meer verkeersveiligheid in Edegem 
Hierbij pleiten wij voor het opschuiven van het zebrapad aan de basiliek
naar de hoek van de Lourdeslaan en de Hovestraat. Dagelijks steken daar
meer voetgangers over dan aan de basiliek.

Erik Schiltz

Analyse: 
Openbaar Vervoer in Edegem

Meer verkeersveiligheid in onze gemeente

Een prachtinitiatief van debibliotheek: BIB AAN HUIS.

Gemeenteraadslid Polet Verschure-Bauwens is vertegenwoordiger voor de fractie CD&V-N-VA in het beheersorgaan
van de Openbare Bibliotheek. Zij vindt “De Bib Aan Huis” een prachtidee.
Polet: “Als je  thuis moet blijven door ziek te o f ongeval kan de Bib binnenkort literatuur, film en muziek  aan huis bezor-
gen. Een vrijwilliger komt met het bibliotheekaanbod  bij je  langs en jij k iest. Je  betaalt enkel het jaarlijkse lidgeld  en de
bib doet de rest. Dit idee zal vele inwoners vast en zeker verder helpen.”

Geïnteresseerd? 
Laat dan iets weten via tel 03/289.23.50
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Pareltjes van Concerten met een aperitiefje, iedere
laatste zondag van januari, februari en maart.

In onze Cultuurtempel, de Sint Antoniuskerk, concer-
teren jonge, getalenteerde artiesten. Deze concertjes
worden ingericht door het team “Edegemse Concer-
ten”. De presentatie wordt verzorgd door N-VA-
gemeenteraadslid Polet Verschure-Bauwens. N-VA
nodigt iedere inwoner van onze gemeente uit om eens
te komen luisteren en zo de zondagmorgen met hemel-
se klanken in te zetten.

Een gedichtenwedstrijd werd in het voorjaar uitge-
schreven door “Vrouw en Maatschappij” met als

thema “Kleuren”.
Ons gemeenteraadslid Polet Verschure-Bauwens
jureerde mee de gedichten en droeg het winnende
nummer voor: ”Het kunstwerk van het leven”,
geschreven door Chris Hellemans.

Jong N-VA in actie!
Reizen, acties, studiedagen, fuiven,… Jong N-VA bewijst dat politiek allesbehalve een
saaie bezigheid is! Met meer dan 1000 leden zijn we ondertussen één van de snelst
groeiende politieke jongerenbewegingen in Vlaanderen. Gedurfd, soms wat tegen-
draads, maar altijd met een open blik en opbouwend: onze standpunten zorgen ervoor
dat we gehoord en serieus genomen worden.  Ludieke acties worden afgewisseld met
het serieuzere werk zoals vormings- en trefdagen. Een succesvol debat wordt bespro-

ken bij een frisse pint. En een gezellig weekend is het ideale moment om onze visie te bepalen. Bij Jong N-VA
valt er dus altijd wel wat te beleven…

Contact: Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel - 02 219 49 30 – jong@n-va.be – www.jongnva.be 

Lid worden?
Wilt u mee Vlaanderen vormgeven? Wilt u uw stem laten horen in een partij die
weegt op het beleid? Wilt u mee gestalte geven aan een modern Vlaams-nationa-
lisme?
Een N-VA-lidmaatschap biedt u de kans op een open én directe dialoog met de
partij. Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan
een onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, democratische en rechtvaardigesa-
menleving.
Het lidgeld bedraagt € 12,50 voor het 1ste gezinslid. Voor jongeren tot en met
30 jaar is dit € 5,00. De overige gezinsleden op hetzelfde adres kunnen bijlid
worden voor € 2,50.
U betaalt het juiste bedrag op rekeningnummer 435-0315141-68.
Zodra wij uw betaling ontvangen, bezorgen wij u uw persoonlijke lidkaart.

Meer informatie op www.n-va.be
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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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.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Flor 
Van Noppen,
Kamerlid

�

N-VA houdt vast aan verkiezingsbeloftes!
Bart De Wever: “De N-VA heeft 15 maanden
lang onderhandeld. Geen plek waar men ons
niet naartoe sleepte:  kaste-
len, hotels, wegrestaurants,
parlementen,… Al die tijd
hielden we vast aan onze
verkiezingsbelofte: de rea-
lisatie van een staatsher-

vorming. Om ons te wape-
nen tegen sociaaleconomisch
onheil. Maar op is op, en aan

‘operatie Frigo’ wou de N-VA niet deelnemen.
Een staatshervorming die naam waardig komt er

dus niet. Er zijn geen garanties qua timing, inhoud
en methodiek. De CD&V-top maakte tot onze spijt

een andere keuze, waardoor het kartel ophield te
bestaan.”

Wat nu?
Bart De Wever: “We steunen deze regering niet lan-

ger wat betekent dat Leterme nu zelfs een
federale regering leidt zonder Vlaamse
meerderheid en gedomineerd door
Franstaligen. Hij had nochtans gezworen
dit nooit te doen want “een regering zon-
der Vlaamse meerderheid is een regering
tegen Vlaanderen”, aldus Leterme nog
geen jaar geleden. Nu dragen we de gevol-
gen: geen akkoord over asiel en migratie,

sjoemelende ministers die mogen blijven zitten
zolang ze niet aan Franstalige topbenoemingen
raken en geen onderzoek naar de oorzaken van de
bankcrisis waardoor de Belgische “haute finance”
buiten schot blijft.”

Kris Van Dijck, 
Vlaams 
parlementslid

Jan 
Jambon, 
Kamerlid

DE N-VA 
WOU NIET 

DEELNEMEN 
AAN 

‘OPERATIE FRIGO’

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

� STAATSHERVORMING VOOR EEN 
BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN

� SPLITSING B-H-V

� GOED BESTUUR

� GEZONDE FINANCIËN

� ACTIVEREN WERKLOZEN

� ONDERZOEKSCOMMISSIE KREDIETCRISIS

� BEGROTINGSOVERSCHOT

WAT DOET DE REGERING LETERME I ?
WELNIET

� REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID

� NIEUWE BELASTINGEN

� UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

� MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

� SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

� EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

� MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA   
GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

� 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

Bart 
De Wever 

N-VA-voorzitter 
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