
Bij de jongste federale verkiezingen kwam de N-VA duidelijk als grote winnaar
uit de bus. In ons kanton Kontich behaalden wij 36,8 % van de stemmen voor de

Kamer en 40,4 % voor de Senaat. 

Ook Edegemnaar Philippe Muyters, lijstduwer voor de Senaat, behaalde een schit-
terende score van 44 282 voorkeurstemmen - een score waarop onze afdeling zeer
trots is!

Initiatieven zoals ons eerste en zeer succesvolle aperitiefgesprek met Philippe
Muyters dragen er alleszins toe bij om de politiek dichter bij de bevolking  te bren-
gen. De N-VA biedt u graag die gelegenheid haar mandatarissen van wat naderbij
te leren kennen.

N-VA Edegem zet dit initiatief daarom verder. Ons tweede aperitiefgesprek zal
plaatsvinden op zondag 26 september om 11 uur in hotel De Basiliek aan het
gemeenteplein (Trooststraat). Deze keer hebben wij een kersvers Kamerlid kunnen
strikken, namelijk Zuhal Demir. Die naam alleen kan misschien al verrassend over-
komen en wijst inderdaad op een allochtone origine. Maar met haar Turks-
Koerdische roots weet advocate Zuhal Demir als geen ander hoe belangrijk het is
zich te integreren. Dat is haar perfect gelukt. Door haar ervaringen werd zij recht
naar de N-VA gedreven. Ze stelde zich kandidaat op een plaats die niet als evident
verkiesbaar voorkwam. 

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren naar deze ambitieuze vrouw
die het zal hebben over integratie en tewerkstelling.

Miel Claessens
Voorzitter N-VA Edegem 

met
N-VA-Kamerlid 

arrondissement Antwerpen
en advocate

ZUHAL DEMIR

Zondag  26 september
Zaal De Basiliek 
Trooststraat  22

Zuhal Demir nodigt iedereen
graag uit op het tweede 

aperitiefgesprek van 
N-VA Edegem.

Iedereen is welkom om 
vragen af te vuren aan het

Kamerlid!

De toegang is gratis.

Aperitiefgesprek

Edegem
Ja a r ga ng  1  •  N r. 2 - s e p t e m b er  2 0 1 0  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

Beste Edegemnaar

V.U. Miel Claessens
Ernest Staesstraat 13
2650 Edegem
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Op zondag 25 april 2010 organiseerde het
bestuur van N-VA Edegem zijn eerste aperitief-

gesprek. Vlaams minister Philippe Muyters zou zijn
beleid komen toelichten maar door de crisis die er
op dat moment heerste in de federale regering, ging
de meeste aandacht naar dat onderwerp.

Minister Muyters stak van wal met een verduidelij-
king van het probleem BHV aan de hand van een
vergelijking: “Beeldt u zich in dat uw buurman al
jaren een stuk van uw tuin inpalmt en dat de recht-
bank hem verplicht zijn afsluiting correct te plaat-
sen. Gaat u hem dan in ruil een stuk van uw huis
geven omdat hij dat stuk tuin (uw stuk tuin) moet
teruggeven van de rechter? … Dat is nochtans pre-
cies waarover Brussel-Halle-Vilvoorde gaat.”  

GROOT VERZUIM OP FEDERAAL NIVEAU
De Vlaamse minister benadrukte dat de voorbije
regering al drie jaar verzuimde alle grote dossiers
aan te pakken. De Belgische begroting ontspoorde
volledig en alle besparingsvoorstellen werden door-
geschoven naar 2011. Onze energiemarkt werd uit-
verkocht aan de Fransen. En ook bij Justitie bleef
alles bij het oude, hoewel de minister van Justitie
trots verkondigde dat hij een akkoord had voor de
hervorming van zijn departement. Daarnaast bood
deze regering in een regularisatieronde die geen
enkele Vlaming wou tienduizenden illegalen een
Belgisch paspoort aan, terwijl Vlaanderen voor 90 %
onder hen moet instaan voor begeleiding en huis-
vesting.

REGIONALE REGERINGEN WERKEN WÉL
“Intussen blijven de regeringen die er wel toe doen
in dit land (de regionale rege-
ringen, n.v.d.r.) verder wer-
ken. Buiten België om.
Daarmee is eens te meer
bewezen dat de Belgische
structuur volledig irrelevant
geworden is. Meer zelfs, waar
de deelstaten onderling tot
een akkoord komen, zien we

resultaat. Het is van zodra België ertussen komt fiet-
sen dat alles dreigt vast te lopen”, aldus Philippe
Muyters. Hij stelde dat de Vlaamse, Brusselse en
Waalse arbeidsmarkten zo verschillend zijn dat
andere maatregelen zich opdringen. 

VOOR EIGEN DEUR VEGEN
Intussen zit het federale niveau met een deficit van
niet minder dan 6 % van het BBP en verwacht het
van de deelstaten dat zij die boel opkuisen. De deel-
staten zouden dus gestraft worden voor het wanbe-
leid van de federale regering. Philippe Muyters was
formeel: “Ik zeg: ‘non’. Als ieder voor zijn eigen
deur veegt, is de straat schoon.” Hij brak dan ook
een lans om de beslissingsmacht voor alle belangrij-
ke domeinen bij de deelstaten te leggen.

Overigens deed de minister nog een oproep aan alle
Vlaamse partijen om de splitsing van BHV in de
Kamer te stemmen. Maar zover is het niet meer
gekomen. De regering viel en we trokken naar de
stembus, met de gekende resultaten …

Beslissingsmacht bij 
deelstaten leggen

Vlaams minister Philippe Muyters:

Het talrijk opgekomen publiek
luisterde geboeid naar minister

Muyters (N-VA)

Vlaams minister Philippe Muyters:
“Ik zeg ‘non’!”
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De bibliotheek in Edegem vernieuwt 

De Edegemse bibliotheek voerde dit jaar haar voor-
opgestelde actiepunten uit. De grootste verande-

ring was de invoer van de zelfuitleenbalies. De ruim
810 000 titels in de bibliotheek werden van een speciaal
label voorzien. Dankzij die labels kunnen de gebrui-
kers zelf boeken uitlenen via een speciale balie.
Daarvoor moest de hele baliewerking herbekeken wor-
den. Het resultaat is een mooie nieuwe inkom met aan-
gepast meubilair. Je hoeft nu dus niet meer aan te
schuiven om te betalen dankzij de betaalautomaat.

… OOK ELEKTRONISCH EN VOOR SLECHTZIENDEN
Daarnaast organiseert de bibliotheek ook een elektro-
nische herinneringsservice. 250 lezers krijgen een

elektronisch seintje wanneer de inleverdatum nadert.
Ook de laatste nieuwtjes van
de bibliotheek worden elektro-
nisch verstuurd.
De bibliotheek verruimde
eveneens haar collectie voor
slechtzienden. Zij biedt nu boe-
ken met grote letters aan, boe-
ken op audio-cd en DAISY-
boeken. Geen wonder dat deze
ontleningen met 30 % toena-
men!

Polet Verschure-Bauwens 
Gemeenteraadslid N-VA Edegem

Een investeringsgroep heeft het
domein ‘Hof ter Linden’ aangekocht
en het aansluitende terrein waar de
vroegere kantoren van Fortis stonden
aan de Prins Boudewijnlaan. Het
park- en bosgebied achter het kasteel
blijft behouden. 

Het is de bedoeling om het domein
om te bouwen tot een bloemen-, plan-
ten- en kunstenpark. Na renovatie
krijgt het kasteel een permanente beel-
dententoonstelling. Er komen ook een
rozentuin, een overdekte vlindertuin
en een vijver. De bijgebouwen worden
omgetoverd tot een kunstpaviljoen en
de boerderij  tot een kinderboerderij.

SPECIALE KORTINGEN
Fietspaden zullen het centrum moeten
verbinden met Fort 5, dat in het noor-
den aan het domein grenst. De
investeringsgroep trekt twintig mil-
joen euro uit om het project te realiseren. De toegang tot het domein zal daardoor niet gratis zijn. “Maar we zullen
speciale kortingen geven aan bewoners van Edegem en aan verenigingen”, zegt de heer Jespers, die de investe-
ringsgroep vertegenwoordigt. 

Hof ter Linden zal dus toegankelijk blijven voor het publiek. Het domein zou over twee jaar moeten opengaan.

Erik Schiltz     
Bestuurslid N-VA Edegem

Goed nieuws: Hof ter Linden wordt groot recreatiedomein

Hof ter Linden krijgt een rozentuin, een overdekte 
vlindertuin, een kunstpaviljoen en een kinderboerderij.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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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De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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