
Onze hernieuwde bestuursploeg is helemaal klaar om er onder het voorzit-
terschap van Miel Claessens in te vliegen. Met het oog op de gemeente-

raadsverkiezingen van 14 oktober 2012 willen wij u echter eerst op de hoogte
brengen van een politieke aardverschuiving: de mandatarissen van de lokale
partij Edegem-anders sluiten zich aan bij N-VA Edegem. 

Samen willen we werken aan een ander en een beter Edegem. Dankzij de samen-
smelting met Edegem-anders telt N-VA Edegem niet één gemeenteraadslid, maar
vier gemeenteraadsleden én een OCMW-raadslid. We heten ze allen van harte wel-
kom!

N-VA EDEGEM ONLINE
Vernieuwen betekent niet alleen nieuwe mensen aantrekken, maar ook beter com-
municeren. Daarom lanceert N-VA Edegem een eigen webstek. Zo kunnen wij u
op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in onze gemeente en kan u ons ge-
makkelijker bereiken met al uw vragen en opmerkingen. U vindt al ons nieuws
voortaan heet van de naald terug op www.n-va.be/edegem.

APERITIEFGESPREK OVER ASIEL EN MIGRATIE
Op onze nieuwjaarsreceptie en het aperitiefgesprek met Zuhal Demir over iden-
titeit hebben we vastgesteld dat de interesse voor de politiek bij de burger erg groot
blijft. Ondanks de impasse op het federale niveau. Beide activiteiten waren een
groot succes en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Omdat u zich wil blijven in-
formeren, gaan we met onze activiteiten verder op de ingeslagen weg. 

Op zondag 29 mei zal N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers toelichting geven bij het
asiel- en migratiebeleid. Voor de N-VA moet dat streng maar humaan zijn, maar
vandaag is het beleid helaas totaal afwezig. Smeyers bezorgde de bevoegde staats-

secretaris Melchior Wathelet (cdH) al vaker het
schaamrood op de wangen door het beleid van de re-
gering op de korrel te nemen. 

GRATIS BROCHURE
Dat er nog werk aan de winkel is, is
duidelijk. Dat de N-VA een duidelijke
en uitgebalanceerde visie heeft, is dat
ook. U kunt de brochure met onze
totaalvisie op migratie downloaden
of bestellen via 
www.n-va.be/migratie. 

Bert Jansen
Secretaris N-VA Edegem

MET  N-VA-KAMERLID 

SARAH SMEYERS

Zondag 29 mei om 11 uur
Zaal De Basiliek, Trooststraat 22

Sarah Smeyers nodigt iedereen
graag uit op het derde aperitief-

gesprek van N-VA Edegem. 
Zij zal als N-VA-specialiste een

uiteenzetting geven over 
Asiel en Migratie.

De toegang is gratis.

Aperitiefgesprek
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Edegem-anders sluit aan bij N-VA Edegem

Politieke aardverschuiving

V.U. Miel Claessens
Ernest Staesstraat 13
2650 Edegem

CONTACTEER ONS!

De N-VA heeft een groeiend
aantal leden en sympathi-

santen. Het komt er voor ons
op aan dat jong en oud, man
en vrouw zich inzetten voor

deze groei.
Heeft u interesse om mee te

werken aan het N-VA-project in
Edegem of wenst u lid te 

worden? 

U kunt steeds terecht bij 
Bert Jansen

T: 0498 64 74 56
E-post: bert.jansen@n-va.be 



Vereenvoudiging 

stedenbouwkundige aanvragen

Aperitiefgesprek met Zuhal Demir was voltreffer
Zaal ‘De Basiliek’ was goed gevuld voor het aperi-
tiefgesprek met Kamerlid Zuhal Demir (N-VA). De
Vlaamse met Koerdische roots gaf haar visie over
de Vlaamse identiteit, wat leidde tot een interes-
sante interactie met het publiek.

Sedert een aantal jaren komt het begrip identiteit
steeds meer aan bod in het politieke landschap. Den-
ken we bijvoorbeeld aan de Franse president Sar-
kozy, die opriep om na te denken over de Franse
identiteit. Zuhal Demir gaf vanuit haar achtergrond
haar visie op het begrip identiteit, waarbij ze op de-
zelfde lijn zit als Bart De Wever.

“Het debat rond identiteit is te belangrijk is om het te
verwaarlozen”, beklemtoonde Zuhal. “Daarom moe-

ten we een invulling geven aan het begrip identi-
teit. Het gevaar bestaat immers dat enkel extreem-
denkenden dit doen en daardoor een monopolie-
positie krijgen op dit terrein. Dat zou het begrip iden-
titeit verengen en mensen uitsluiten. Daarom pleit
ik voor een open en inclusieve Vlaamse identiteit.”

N-VA-Kamerlid 
Zuhal Demir (naast
afdelingsvoorzitter

Miel Claessens) 
pleit voor een open 

en inclusieve 
Vlaamse identiteit.

Eind vorig jaar werd de regelgeving rond steden-
bouwkundige vergunningen aangepast. Wie een
kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren,
kan dat sinds 1 december 2010 sneller en met min-
der administratieve verplichtingen. Ook in Ede-
gem.

Die vereenvoudiging is het gevolg van twee beslui-
ten die de Vlaamse overheid heeft goedgekeurd op
voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Orde-
ning Philippe Muyters (N-VA).

MELDINGSPLICHT
Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkun-
dige vergunningsplicht vervangen door een mel-
dingsplicht. De melding is mogelijk voor bepaalde
eenvoudige werken aan de woning of aan andere ge-
bouwen. De bouwheer ‘meldt’ deze werken aan de

gemeente. Dit moet aan de hand van een formulier
en een (beperkt) dossier. Na 20 dagen kunt u met de
werken beginnen. De melding zal onder meer mo-
gelijk zijn voor het aanbouwen van een garage of
een veranda van maximaal 40m².

BEPAALDE VOORWAARDEN
“Let wel: melden is enkel mogelijk als uw project aan
bepaalde voorwaarden voldoet”, waarschuwt mi-
nister Muyters. “Win dus steeds informatie in bij
het gemeentebestuur. Zo voorkomt u dat u een ste-
denbouwkundige overtreding begaat.” Ook aan de
regels rond medewerking van een architect veran-
dert niets: bij werken met een impact op de stabili-
teit van de woning is de medewerking van een
architect verplicht. Er verandert ook niets aan de ver-
plichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aan-
stellen van een veiligheidscoördinator en het naleven
van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek. 

MINDER ROMPSLOMP
Het aantal werken dat van een vergunning is vrijge-
steld werd uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstel-
ling voor vrijstaande gebouwen waarvan de
oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor
niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver,)
waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² be-
draagt. Minister Muyters: “Deze besluiten betekenen
een administratieve vereenvoudiging voor burgers,
overheden en bedrijven. Wie een kleine ingreep aan
zijn woning wil doorvoeren, kan dat nu sneller en
met minder administratieve rompslomp. De ge-
meente houdt zo meer tijd over om haar kerntaken
ten gunste van de Edegemnaren uit te voeren.”

Voor het aanbouwen van een garage of een veranda 
volstaat vaak een meldingsplicht. 

Vlaams minister van Ruimtelijke
Ordening Philippe Muyters 



Onlangs verkozen de N-VA-leden in Edegem hun
nieuwe bestuur voor de komende drie jaar. De ver-
kiezing leverde een goede mix op van zowel ervaring
als nieuwe krachten.

Miel Claessens werd unaniem herverkozen als voor-
zitter van N-VA Edegem. Julien Delarbre volgt Swa
Spiessens op als ondervoorzitter van het lokale bestuur.
Bert Jansen werd herverkozen als secretaris en Bert De
Wit zal de komende drie jaar de financiën beheren.

Voorts zijn ook Kobe Lenjou (webbeheerder), Birre Tim-
mermans (leden), Roland Myin (organisatie), Erik Le-
fevre, Erik Schiltz, Hassan Mroue, Luc Reyn, René
Janssens en Swa Spiessens verkozen. De lokale manda-
tarissen maken automatisch deel uit van het bestuur,
evenals Vlaams minister Philippe Muyters.

Edegem blijft ook vertegenwoordigd in de partijtop
van de N-VA met Vlaams minister Philippe Muyters
(partijbestuur), Miel Claessens (partijraad)  en Erik
Schiltz (arrondissementeel bestuur).

Nieuw bestuur voor N-VA Edegem

POLET 
VERSCHURE-
BAUWENS
gemeenteraadslid

KOEN 
METSU
gemeenteraadslid

CYNTHIA 
GOVERS
gemeenteraadslid

GUY VAN 
SANDE
gemeente- en 
politieraadslid        

PETER 
VAN LINT 
OCMW-raadslid

v.l.n.r. Bert De Wit, Roland Myin, René Janssens, Birre Timmermans, Hassan Mroue, Swa Spiessens en Kobe Lenjou.

Edegem-anders sluit aan bij N-VA Edegem

U heeft het misschien al via de media gehoord: voortaan zal de lokale partij Edegem-anders deel uitmaken van de
N-VA-fractie. Edegem-anders houdt dus op met bestaan en zal volwaardig deel uitmaken van N-VA Edegem. Samen
zullen wij de N-VA een duidelijk gezicht geven in Edegem en constructief werken aan een beter Edegem voor ie-
dereen. Wij heten de mandatarissen, leden en sympathisanten van Edegem-anders dan ook van harte welkom!

UW MANDATARISSEN
Voortaan zullen vijf mandatarissen uw belangen behartigen in Edegem:



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:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


