
Midden december organiseerde de N-VA samen met haar gemeentelijke kartel-
partner CD&V haar halfwegcongres – een dag waarop we het beleid even onder

de loep namen en bekeken wat goed was, maar ook wat nog beter kan.

We mogen trots zijn op onze gemeente. Onze dienstverlening scoort uitstekend en
de meeste mensen zijn best tevreden hier te wonen. Toch kan er nog heel wat voor-
uitgang geboekt worden. De wegeninfrastructuur blijft een pijnpunt. Op veel plaat-
sen is het voor voetgangers en fietsers een waar hindernissenparcours met putten
en ophopingen. Het is dus hoog tijd dat de hand aan de ploeg geslagen wordt om
onze wegen voor iedereen even toegankelijk te maken.

OPENBAAR VERVOER VOOR ALLE WIJKEN
We mogen hopen dat door de heraanleg van de Drie Eikenstraat de overlast door de
lijnbussen in de Wilsonwijk zal verbeteren, maar andere wijken blijken van alle
openbaar vervoer verstoken. Het kan toch niet dat in onder andere een gedeelte van
de Oude Elsdonk en de Collegewijk geen bussen rijden en dat mensen er zijn aan-
gewezen op de auto om zich te verplaatsen? De N-VA pleit daarom voor een nauw-
gezette studie waarin voor alle wijken in Edegem wordt nagegaan waar en hoeveel
openbaar vervoer er is. Waar nodig moeten in samenspraak met de Lijn nieuwe 
trajecten worden uitgetekend.

EDEGEM IN DE REGERING
Met minister Philippe Muyters is onze invloed in de Vlaamse regering aanzienlijk
toegenomen. Steeds meer ontwikkelt minister Muyters zich tot een vakminister die
zijn dossiers en bevoegdheden tot in de puntjes kent. Als N-VA’ers én als
Edegemnaars zijn we bijzonder fier dat we vanuit onze gemeente een vertegen-
woordiger hebben in ‘Brussel’.

WIJ LUISTEREN NAAR U
Om onze belangen zo goed mogelijk te verdedigen, is het noodzakelijk dat alle ver-
zuchtingen, bedenkingen en ideeën ons bereiken. Natuurlijk leggen wij ons oor te
luister bij de diverse sport-, senioren-, cultuur- en andere raden. Maar we geven er
ook de voorkeur aan af en toe rechtstreeks contact te hebben met iedereen die onze
gemeente genegen is en eigen ideeën kan aanbrengen.

Daarom nodigen wij u van harte uit op een aperitiefgesprek
met minister Philippe Muyters. Deze babbel vindt plaats op
zondag 25 april om 11.00 uur in restaurant De Basiliek in de
Hovestraat.

Graag tot dan!
Miel Claessens

Voorzitter N-VA Edegem

zondag 25 april 
om 11.00 uur 

Zaal De Basiliek - Hovestraat 69

Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke

Ordening en Sport en
Edegemnaar Philippe Muyters

nodigt iedereen graag uit 
op het eerste aperitiefgesprek 

van N-VA Edegem. 

Iedereen is welkom om vragen af
te vuren aan de minister! 

De toegang is gratis.

Aperitiefgesprek met
Philippe Muyters

Edegem
Ja a r ga ng  2  •  N r. 1 - a p r i l  2 0 1 0  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

We zijn halfweg!

V.U. Miel Claessens
Ernest Staesstraat 13
2650 Edegem

070/10- EDEGEM:047-  07-04-2010  11:19  Pagina 1



Minister Muyters, hoe kijkt u terug op bijna 
9 maanden ministerschap?

Philippe Muytters: “Is het echt al 9 maanden? (lacht)
Aan de ene kant lijkt het nog maar gisteren dat ik de
vraag kreeg om minister te worden, want de tijd
vliegt dit jaar nog sneller dan anders. Daar zal mijn
drukke agenda wel voor iets tussenzitten, vrees ik.
Maar aan de andere kant lijkt het ook weer of ik al
jaren minister ben. Zoveel dingen heb ik ondertus-
sen meegemaakt, zoveel mensen ontmoet, en - in
alle bescheidenheid - toch ook al een en ander op de
sporen gezet. Daar ben ik best trots op.” 

Kan u enkele voorbeelden geven?
Philippe Muytters: “Een van de eerste zware dob-
bers die op mijn bord terecht kwam, was de begro-
tingscontrole van 2009 en de begrotingsopmaak van
2010. Ondanks de weinige tijd die ons eind 2009
restte, en de lijken die uit de kast kwamen gevallen,
zijn we er toch in geslaagd de nodige besparingen
door te voeren. Op die lijn wil ik doorgaan. Ik maak
me er niet populair mee bij mijn collega’s, maar er is
nu eenmaal geen weg naast. We moeten dit jaar het
tekort tot een half miljard beperken, om in 2011
Vlaanderen opnieuw uit de rode cijfers te trekken.
Op het vlak van ruimtelijke ordening is de nieuwe
Vlaamse Codex er en zijn de eerste stappen gezet
om vergunningsprocedures aanzienlijk te vereen-
voudigen. Als minister van Sport kon ik enkele
maanden geleden mijn topsportactieplan voorstel-
len, dat het beleid vormgeeft voor de komende
Olympiade.”

Ook met uw bevoegdheid Werk komt u
zeer geregeld in de media.

Philippe Muytters: “In tijden van crisis is werk niet
uit het nieuws weg te slaan, en helaas is dat meestal
met sombere berichten. Opel, Carrefour en HP  zijn
maar de meest in het oog springende dossiers. Om
de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk op te
vangen heb ik even voor Kerst mijn Werkgelegen-

heidsplan voorgesteld. Dat bevat maatregelen om
op korte termijn de crisis te lijf te gaan door mensen
aan het werk te houden, maar ook langetermijn-
acties die de Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw zuur-
stof moeten geven. Zo zullen we de komende jaren
de werkzoekende 50-plussers activeren.”

Het moet niet altijd even eenvoudig geweest zijn om
als nieuweling stand te houden te midden van poli-
tieke tegenstanders.
Philippe Muytters: “Ik heb inderdaad al gemerkt
dat het niet altijd even makkelijk is in die koude
politieke vijver vol krokodillen. Nu goed, ik heb
VOKA achter mij gelaten, en ben in het diepe bad
gedoken. Men had me gewaarschuwd dat de aan-
vallen niet altijd boven de gordel zouden komen.
Gelukkig weet ik mij geruggensteund door een
schare medewerkers, maar vooral door een partij-
kader met mensen die een duidelijke maatschappe-
lijke visie hebben. Ik ben in een bijzonder warme
partij terecht gekomen.”

Hoe ziet u de toekomst van de N-VA?
Philippe Muytters: “De N-VA is een bezielende par-
tij, een partij die man en paard noemt en ook oplos-
singen aanreikt voor de problemen. Op die weg
moeten we verdergaan, en dan kan deze partij nog
zeer mooie dingen laten zien. Vlaanderen plooit
zich niet langer naar de eisen van de Belgische baro-
nieën zoals dat in het verleden al te vaak het geval
was. 
Ik draag zelf mee een grote verantwoordelijkheid
om onze partij voor lange tijd op de Vlaamse poli-
tieke kaart te zetten, en op ons groeipad door te
gaan. Natuurlijk kan ik dat niet alleen, en zullen we
allemaal samen aan de kar moeten duwen. We moe-
ten er immers staan bij de volgende federale verkie-
zingen, maar ook hier in Edegem bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012. 
Ik zal me in elk geval volledig geven om van de 
N-VA in Edegem een belangrijke partij te maken. Ik
heb geen zin me op te sluiten in Brussel. Wel
integendeel. Ik heb Edegem veel te lief om me er
niets van aan te trekken. Ook op gemeentelijk vlak
wil ik me inzetten voor de mensen. Dat is minstens
even belangrijk werk als dat van een minister!”

Philippe Muyters: 
Vlaams minister 
én Edegemnaar

INTERVIEW

Philippe Muyters: 
“Ik weet me 

gesteund door een
partijkader met 

mensen die 
een duidelijke 

maatschappelijke
visie hebben."

Philippe Muyters: “Ik heb geen zin me op te sluiten in
Brussel. Wel integendeel. Ik heb Edegem veel te lief

om me er niets van aan te trekken.”
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Sophie De Wit studeerde rechten aan de KULeuven en
werkt sinds 1997 als advocate. Als gemeenteraadslid
in Aarstelaar legde ze zich reeds toe op verkeersveilig-
heid, jeugdbeleid, gezondheidszorg en sociale voor-
zieningen. “Als Vlaams parlementslid wil ik me voor-
al inzetten voor onze regio en werken rond lokale dos-
siers en problemen. Ik denk dan aan het mobiliteits-
probleem, de hoognodige aanpassingen aan de A12 en
de aandacht voor de zwakkere weggebruiker.
Verkeersveiligheid ligt me nauw aan het hart.  Ook het
behoud van het eigen karakter van onze regio, met een
evenwicht tussen woonfunctie, groen en economie,
krijgt mijn volle aandacht”, zegt Sophie. “Als jonge
mama besef ik bovendien dat goede kinderopvang een
serieus probleem is. En dat andersvaliden een betere
ondersteuning verdienen, weet ik als zus van een blin-
de broer maar al te best. Dit geldt overigens ook voor
ouderen.”

sophie.dewit@vlaamsparlement.be

Liesbeth Homans, geboren en getogen in Wilrijk, werd
in 2006 rechtstreeks verkozen in de provincieraad van
Antwerpen, waar ze vooral werkte rond ruimtelijke
ordening en huisvesting. Sinds 2004 was ze parlemen-
tair medewerkster van Bart De Wever. Liesbeth
Homans: “Aan politiek doen is boeiend omdat je wel
degelijk iets kan veranderen. Maar je kan natuurlijk
niet op alle slakken zout leggen. Ik leg me daarom
vooral toe op wonen, inburgering en ruimtelijke orde-
ning. Stuk voor stuk thema’s die van groot belang zijn
voor Antwerpen en omgeving. Kwaliteitsvol wonen -
zowel voor jong als oud - wordt steeds moeilijker, het
laten samenleven van bevolkingsgroepen met dikwijls
zeer verschillende achtergronden moet nog strikter
begeleid worden. En indien we de Antwerpse regio de
komende jaren bereikbaar willen houden, zullen er
snel een aantal knopen moeten doorgehakt worden.
Ook de combinatie van werk en gezin kan mij boeien.
Met twee schatten van zonen, Stef (5) en Thijs (2), kan
ik erover meespreken!”

liesbeth.homans@vlaamsparlement.be

Jong, nieuw en vooral Vlaams!

Nieuw in het Vlaams parlement

De N-VA is een partij in volle groei. Bij de vorige regionale verkiezingen 
van 2009 werd zij zelfs de grootste partij van het kanton Kontich.

Wilt u meewerken aan de groei en werking van N-VA Edegem? 
Wilt u graag lid worden? 
Wilt u meewerken aan activiteiten of heeft u bepaalde ideeën? 

Vul dan het strookje op de keerzijde in en bezorg het ons!  
Of geef een seintje aan miel.claessens@n-va.be

Politiek: saai en oubollig? Een jongerenafdeling kan die perceptie veranderen! 
Daarom heeft Edegem samen met de omliggende gemeenten de handen in elkaar geslagen voor de 

oprichting van Jong N-VA Antwerpen Zuidrand (AZURA). Jong N-VA AZURA is een afdeling die een mix 
aan activiteiten zal organiseren, van pure ontspanning tot inhoudelijke informatiemomenten. 

BEN JE TUSSEN DE 16 EN 30 JAAR EN HEB JE VRAGEN OF INTERESSE?
Neem gerust contact op met de jongerenverantwoordelijke voor Edegem, 
Bert Jansen, op het nummer 0498 64 74 56 of via bert.jansen@n-va.be 

Sophie De Wit en Liesbeth Homans (beiden 37) maken als nieuwkomer deel uit van de zeskoppige Antwerpse
delegatie in het Vlaams Parlement.  Een korte kennismaking.

Sophie De Wit

Open geest                           Resoluut              Advocate              Nachtbraker 
Teamspeler              Familie

Liesbeth Homans

Hart op de tong  Vlaams en sociaal Energiek                         Luid en duidelijk              Werk en gezin
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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   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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.
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N-VA-Kamerlid en fractieleider

JAN JAMBON

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 
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