
Denk mee na over de toekomst van Vlaanderen
Beste Edegemnaar

We vieren dit najaar de 20ste verjaar-
dag van de N-VA. De partij die van 
één verkozene in 2003, stichter Geert 
Bourgeois, uitgroeide tot de grootste 
partij van Vlaanderen. 

De verjaardag van de partij is 
natuurlijk een aanleiding om te vieren, 
maar ook om kritisch na te denken 
over heden en verleden. En om te 
zoeken naar oplossingen voor een 
duurzaam, welvarend, veilig en warm 
Vlaanderen. 

In het licht daarvan is de N-VA 
gestart met de voorbereiding van 
een congres over de toekomst van 
Vlaanderen. Samen met onze naburige 
N-VA-afdelingen nodigen we u graag 
uit op een panelgesprek onder de inspi-
rerende leiding van Valerie Van Peel, 
ondervoorzitter van de N-VA en een 
van de trekkers van 
het congres. 

Hugo Van Bueren 
Voorzitter 
N-VA Edegem

Zondag 14 november: aperitiefgesprek 
Duurzaam Vlaanderen. Veilig en kordaat Vlaanderen. Welvarend 
Vlaanderen. Warm Vlaanderen. Staat van Vlaanderen. Dat zijn de 
grote thema’s van het toekomstcongres van de N-VA in 2023. 

De N-VA-afdelingen Aartselaar, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel 
nodigen leden, sympathisanten en geïnteresseerden uit voor een aperitief-
gesprek over die thema’s.

Zondag 14 november om 10.30 uur, start panelgesprek om 11 uur
Auditorium Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Aansluitend is er een receptie ter gelegenheid van 20 jaar N-VA, waar u kan napraten 
met de sprekers. De toegang is gratis, inschrijving verplicht (uiterlijk op 10 november) via 
www.n-va.be/edegem.

Edegem bruist

Beste Edegemnaar

We hebben er even op moeten wach-
ten, maar we konden dit jaar gelukkig 
opnieuw genieten van onze traditionele 
jaarmarkt. Die was ook dit keer weer een 
groot succes. Verenigingen en andere 
standhouders waren in hun nopjes, net 
als de Edegemnaar. Opnieuw bleek: het 
beste vaccin tegen eenzaamheid is het 
zien van lachende gezichten, het onder 
de mensen komen en het ontmoeten van 
elkaar. Ik ben blij dat we dat opnieuw 
kunnen. Elkaar vastpakken, omarmen. 
Samen dansen en plezier maken. 

Na een deugddoende zomer hebben we 
weer energie om het najaar in te gaan. 
De kinderen zijn gestart met school, de 
studenten gaan terug naar de aula’s. 
Volwassenen gaan naar het werk. In 
de weekends worden weer evenemen-
ten gepland … Laten we vooral niet 
vergeten stil te staan bij hoe heerlijk het 
‘normaal’ aanvoelt. Want we hebben het 
een hele tijd moeten missen.

Ook onze gemeente zal een mooi najaar 
kennen. Edegem bruist. Tal van projecten 
worden uitgewerkt en een hoop evene-
menten worden gepland: de opening van 
ons vrijetijdscentrum, de festiviteiten 
rond de week van de duurzaamheid ... 

Voor u, beste lezer, heb ik maar één 
boodschap: geniet. Geniet van het 
normaal, van 
Edegem en van 
elkaar. 

Koen Metsu
Burgemeester

Blij weerzien op de jaarmarkt (p. 2) Kwaliteitsvolle kinderopvang gegarandeerd (p. 3)
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Valerie Van Peel, 
ondervoorzitter 
N-VA en Kamerlid

Sophie De Wit, 
burgemeester 
van Aartselaar en 
Kamerlid

Koen Metsu, 
burgemeester 
van Edegem en 
Kamerlid

Philippe Muyters, 
schepen van 
Edegem en Vlaams 
Parlementslid

Edegem
edegem@n-va.be N-VA Edegemwww.n-va.be/edegem
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Blij weerzien 
op de 
jaarmarkt
Na een bijzonder moei-
lijk en hard jaar door de 
coronacrisis konden we 
opnieuw genieten van de 
mooiste en gezelligste 
jaarmarkt van het land. 

“Ik zag zovele blije gezichten, 
zowel klein als groot, al lachend, 
dansend, zingend en sportend in 
en rond het centrum van onze 
prachtige gemeente”, vertelt 
burgemeester Koen Metsu. “Tal 
van activiteiten waren voorzien: 
een veiling voor het goede doel, 
kermis, braderij, rommelmarkt, 
opendeurdagen, optredens, 

animatie en workshops … 
Kortom, het was één groot feest!”

Bedankt

“Ik wil het jaarmarktcomité, het 
lokaal bestuur en de vele vrijwil-
ligers van harte bedanken. Ook 
onze politie-, hulp- en veilig-
heidsdiensten verdienen een 
dikke pluim voor hun waarde-
volle inzet en harde werk”, besluit 
de burgemeester.

Onze jongerenafdeling schoot in juni uit de 
startblokken door gratis studieplekken te orga-
niseren in kasteel Hof ter Linden. Het tienkop-
pige bestuur ging op hetzelfde elan verder en 
zette helpende handen in voor een zwerfvuil-
actie, de plantjesverkoop en de organisatie van 
de jaarmarkt. 

Ontspanning én politieke vorming

Na een succesvolle kroegentocht in augustus 

was er in het najaar aandacht voor politieke 
vorming. Kopstukken Theo Francken en Koen 
Metsu gingen met onze jongeren in gesprek over 
het thema veiligheid. 

Doe mee met de Jong N-VA-quiz

Zaterdag 20 november vindt de eerste 
Jong N-VA-quiz plaats in zaal Casa Charanga, 
Strijdersstraat 35 in Edegem. Volg Jong N-VA 
Edegem op sociale media en schrijf u in!

Familiedag in Plopsaland
In september genoten duizenden N-VA-leden 
en sympathisanten opnieuw van een gezellige 
familiedag. Onder een stralende zon luisterden 
we naar de toespraak van Bart De Wever.

Receptie 20 jaar N-VA
Een stralende zon en heel veel blije gezichten waren van de 
partij op de Antwerpse ledenreceptie voor de viering van 
20 jaar N-VA. Edegem was goed vertegenwoordigd. Samen 
met vele leden 
van het eerste 
uur luisterden 
we naar de 
speech van 
onze gedreven 
minister-
president Jan 
Jambon.

Word nu lid van N-VA Edegem
Vlaanderen heeft u meer dan ooit nodig! Mail naar edegem@n-va.be
of neem contact op met onze ledenverantwoordelijke Guido Wallebroek 
op 0475 77 83 46. 

www.n-va.be/word-lid

Het DNA van de N-VA
N-VA Edegem was goed vertegenwoordigd 
op een bijzonder interessante academische
zitting naar aanleiding van de 20ste 
verjaardag van de N-VA. Topsprekers uit 
binnen- en buitenland zorgden voor een 
rijkgevulde voormiddag. 

@jongnva_edegem jimi.claeys@n-va.beJong N-VA Edegem @jongnva.edegem

Jong N-VA Edegem neemt vliegende start

edegem@n-va.be

EDEGEM2 Nieuws 

van de 

N-VA



Olympische en paralympische grand cru
De zomer van 2021 zal de geschiedenis ingaan als een goedgevulde én succesvolle sportzomer. Zeker de Olympische en 
Paralympische Spelen in Tokio waren voor ons een groot succes. En zelfs eerder een Vlaams dan een Belgisch succes. Toeval? 
Neen, Vlaanderen koos jaren geleden voor een gefocust topsportbeleid en plukt daar nu de vruchten van.

Van de zeven Olympische medail-
les die België in Tokio won, kunnen 
we er vijf zo goed als exclusief aan 
Vlaanderen toeschrijven. Bij de Para-
lympiërs mag Vlaanderen er tien van 
de vijftien op zijn conto schrijven. 
Het aantal medailles en top acht-
plaatsen op EK’s, WK’s en Olympische 
Spelen gaat sinds het dieptepunt van 
de Spelen in Londen in 2012 voor 
Vlaanderen in stijgende lijn. Dat is 
een direct gevolg van de radicale keu-
zes die toenmalig minister van Sport 
Philippe Muyters bij zijn aantreden 
in 2009 maakte.

Kennis bundelen

Vlaanderen stapte af van het verbrok-
kelde beleid en koos consequent voor 
excellentie, focus en wetenschap-
pelijke ondersteuning. Philippe 
Muyters: “Het grootste probleem was 
zelfs niet het budget, maar wel dat het 
verkeerd werd ingezet. Iedereen deed 

zo een beetje alles overal, waardoor 
middelen, kennis en competenties te 
veel verspreid zaten. Dus wezen we 
sporten toe aan bepaalde campus-
sen. Atletiek ging bijvoorbeeld naar 
Gent, zwemmen naar Antwerpen en 
balsporten naar Leuven. Resultaat: 
topatleten, topcoaches, topsport-
infrastructuur en toponderzoekers op 
dezelfde plaats, met de resultaten die 
we nu zien.”

Lat hoger leggen

Een ander aspect bestond erin de 
lat veel hoger te leggen. Philippe 
Muyters: “Topsportondersteuning 
kon voortaan enkel nog voor wie een 
échte kans had om een wereldwijde 
top acht-plaats te halen. Dat waren 
soms moeilijke beslissingen die me 
veel kritiek opleverden. Voor veel 
atleten en journalisten waren het 
harde noten om te kraken. Maar je 
ziet: op termijn levert dat veel op!”

Koraal vzw: kwaliteitsvolle kinderopvang gegarandeerd
Vorig schooljaar ontstonden er enkele misverstanden over de buitenschoolse kinderopvang (IBO). Als we sommigen moesten 
geloven, zou de gemeente die willen sluiten. Daarmee werd heel wat nodeloze onrust gezaaid. Niets is immers minder waar. Wél 
zochten we met het gemeentebestuur een kwaliteitsvolle partner die gespecialiseerd is in kinderopvang. We vonden die vrij snel 
in vzw Koraal, die zich als bijzonder betrouwbaar, solvabel en met een zeer sterke visie presenteerde aan het schepencollege.

In het begin moesten zoals steeds nog enkele praktische afspra-
ken worden scherpgesteld. Ondertussen zijn we al enkele weken 
verder en kunnen we alleen maar bijzonder tevreden zijn over 
onze samenwerking. Bovendien houden we als gemeente met 
een ‘regisseur’ nog steeds de vinger aan de pols om de kwaliteit 
te garanderen en de praktische organisatie te bewaken. 

Professionele inzet

“Ik wil al het personeel nogmaals van harte danken voor hun 
jarenlange professionele inzet die zij nu ook bij Koraal vzw aan 
de dag leggen. Vergeet hen zeker niet te bedanken als u hen 
tegenkomt. Zij verdienen dat”, besluit schepen van Onderwijs 
Koen Michiels.

Philippe Muyters 
Vlaams Parlementslid
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Zonnig opendeurweekend 
in Kruispunt
Zeer toegankelijk, fris, modern, licht, mooi, functioneel, 
verbindend … het zijn maar enkele adjectieven die we de af-
gelopen weken en ook tijdens het opendeurweekend te horen 
kregen over onze nieuwe bibliotheek, ontmoetingscentrum 
‘Kruispunt’. Tijdens het weekend van 18 en 19 september 
bouwde de dienst vrije tijd heel de vrijetijdssite in de Ter 
Elststraat om tot het bruisende, kloppende hart van onze 
prachtige gemeente. De muziekacademie, de sporthal, Huis 
Hellemans, de kunstacademie en natuurlijk Kruispunt zelf 
stonden een heel weekend in de schijnwerpers.

“Ex-Edegemnaar en ex-stadsdichter van Antwerpen Maarten 
Inghels opende het feestweekend. Hij schreef speciaal een 
gedicht, symbolisch op een schijf van de beuk die enkele jaren 
geleden jammer genoeg ziek werd. Kunstenaar Jan Dias maakte 
op zijn beurt een prachtig kunstwerk in de vorm van een boek, 
dat u kan bewonderen bij een van de twee ingangen”, vertelt 
schepen van Cultuur Koen Michiels. “Springkastelen, demo-
dansen, koorgezangen, exposities, workshops, vertellingen … 
er was voor elk wat wils. De doorlopende leuke animatie en 
mooie optredens van de verenigingen en culturele initiatieven 
die onze gemeente rijk is, zorgden voor zovele topmomenten.”

Offi ciële opening bibliotheek

Op zaterdagavond reikte burgemeester Koen Metsu de prijs 

voor verdienste voor verenigingen uit aan Deeldepot 2650. 
Zondagmiddag leidde cultuurschepen Koen Michiels de lite-
raire vertelling in. Hij trok de parallel tussen schrijver Hendrik 
Conscience, die in 1852 de bibliotheek in Lokeren opende, en 
Tom Lanoye, die onze nieuwe bibliotheek mee kwam openen. 
Tom Lanoye, onmiskenbaar op dreef, genoot van zijn optreden 
in de zonnige tuin van ons mooie vrijetijdscentrum, net als het 
publiek. 

Dank aan de organisatoren voor het vele werk, aan allen die 
zich hebben ingezet voor het unieke aanbod aan animatie en 
aan alle aanwezigen.

Woonzorgnetwerk klautert langzaam uit coronadal
De afgelopen zomer kwamen de activiteiten in Immaculata en Den Appel stilaan weer op gang.

Heel wat leuke belevenissen vonden in de tuin plaats. Zo werd 
er tijdens de week van de mantelzorger voor de eerste keer radio 
gemaakt met een mobiele studio. Mantelzorgers deelden er 
hun verhaal. Het eerste grote evenement was de ‘flower power-
barbecue’. Met de juiste muziek, kledij en een kleurrijk buffet 
werden de bewoners terug naar de jaren 60 gebracht. “Het deed 
me werkelijk deugd om zoveel blije gezichten te zien”, aldus 
Brigitte Vermeulen-Goris, voorzitter van Immaculata. “Corona 
was even vergeten. Toch blijven we voorzichtig.”

Tien jaar Den Appel 

Ook in ons dienstencentrum zijn de activitei-
ten opnieuw gestart en worden er weer warme 
maaltijden geserveerd. Op 26 september 
vierden we bovendien de tiende verjaardag van 
Den Appel. Een hele zondagnamiddag feest met 
onder andere een optreden van Gunther Neefs.

‘Samen Mens’

Ons woonzorgnetwerk Edegem is een van de 
twintig gelukkige organisaties die geselecteerd 
zijn om deel te nemen aan het project ‘Samen 
Mens’, een project van de Vlaamse overheid 
om de persoonsgerichte zorg voor mensen 
met dementie verder te versterken. Samen met 

Thuiszorg Immaculata zal het woonzorgcentrum Immaculata 
een traject van vijftien maanden doorlopen.

Verwelkoming directeur

Tot slot mochten we op 1 augustus onze nieuwe directeur, Ria 
Martens, verwelkomen. Ria zal de zware taak op zich nemen 
om Myriam Claus, die bijna veertig jaar lang directeur was, op 
te volgen. “Zij is alvast met veel enthousiasme begonnen en ik 
heb er het volste vertrouwen in dat zij een waardige opvolgster 
is. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie”, besluit 
Brigitte Vermeulen-Goris.

Koen Michiels
Schepen van Cultuur

Voorzitter van Immaculata Brigitte 
Vermeulen-Goris is blij dat de bewoners 
weer van activiteiten kunnen genieten.

www.n-va.be/edegem
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Verlaging inkomstenbelasting compenseert Diftar-gft-bijdrage
Het verminderen, sorteren en maximaal recycleren van alle mogelijke afvalstromen vormt de hoeksteen van een duurzame, 
circulaire economie. Daarom voert Edegem vanaf 1 januari 2022 het Di� arsysteem in voor de ophaling van het g� -afval. 
De extra inkomsten die dat systeem met zich meebrengt, compenseren we met een verlaging van de belasting op inkomsten. 

In de vorige bestuursperiode werd het 
Diftarsysteem al ingevoerd voor de 
ophaling van restafval. Dat leidde tot een 
drastische daling ervan met 1.900 ton op 
jaarbasis, zo’n 30 procent van het totale 
volume. Vanaf 1 januari 2022 willen we 
deze werkwijze ook toepassen voor het 

gft-afval, momenteel zo’n 1.500 ton per 
jaar. De ongewogen gft-emmer en de 
groene gft-zakken verdwijnen. In de 
plaats daarvan hebben onze inwoners de 
keuze om een nieuwe groene container 
van 40 of 120 liter te gebruiken. Net als 
bij het restafval zal onze afvalpartner 
IGEAN het gft-afval vanaf dan wegen en 
aanrekenen tijdens de wekelijkse opha-
ling. Met tuinafval kan u wel nog steeds 
gratis terecht in het recyclagepark.

Belastingverlaging

Het is niet de bedoeling om met deze 
extra inkomsten de gemeentefinanciën te 
stutten. Daarom keurde de gemeenteraad 
een verlaging van de aanvullende personen-
belasting goed. Die daalt van 7 naar 6,8 
opcentiemen. Dat bedrag compenseert de 
meerinkomsten voor de gemeente door de 

Diftar-gft-bijdrage en de recente tarief-
verhogingen van onder andere houtafval.

De vervuiler betaalt

“Deze taxshift betekent een verschuiving 
van de belasting op inkomsten naar belas-
ting op afvalverwerking. Hiermee voeren 
we het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
verder door”, legt schepen van Financiën 
en Afvalbeleid Albert Follens uit. “Het 
nieuwe tarief zal gelden voor het 
aanslagjaar 2022 tot en met 2025.”

Plantjesverkoop voor 
Kom op tegen Kanker 
opnieuw groot succes
Dit jaar verkochten vrijwilligers de mooie azalea’s 
niet alleen aan de Carrefour en de Match, maar ook 
tijdens het opendeurweekend van Kruispunt. Dank 
aan alle vrijwilligers voor hun onvermoeibare inzet. 
Het blijft elk jaar een hartverwarmende actie met 
heel veel spontane en gemotiveerde kopers.

20 JAAR
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De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Gele papiercontainers
Edegemnaars zullen nu ook kunnen kiezen voor 
een gele container van 120 of 240 liter om papier en 
karton aan te bieden. Die fractie wordt niet gewogen 
en blijft gratis. “Wie geen plaats heeft voor zo’n con-
tainer kan met zijn papier en karton nog steeds in het 
containerpark terecht of mag het blijven aanbieden 
in een gesloten doos of samengebonden met natuur-
touw”, vertelt schepen Albert Follens. “De gele contai-
ner is vooral handig in gebruik, goed voor de rug van 
de ophalers van IGEAN en vermijdt rondvliegend en 
doorweekt papier. Beter dus voor een schone straat.”

Praktische info
Afvalintercommunale IGEAN 
bezorgt alle inwoners een 
persoonlijke brief en 
Afvalkrant waarin de nieuwe 
mogelijkheden in detail 
worden uitgelegd. Daarnaast 
zal u alle informatie vanaf 
dan ook online kunnen 
raadplegen op www.igean.be 
of www.edegem.be. 

Albert Follens
Schepen van 
Financiën, Afvalbeleid 
en Milieu

Edegem voert het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ verder door.
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arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


