
� In een niet zo ver verleden schreeuwden de Vlaamse kranten het uit: het is
genoeg, Madame Non! Inderdaad: maandenlang hebben de Franstaligen elk rede-
lijk Vlaams voorstel tot hervorming van de Belgische staat van tafel geveegd.
Ondertussen bewerken de Franstalige media de bevolking met leugens en scheld-
partijen. 

� Als rechtlijnige Vlaamse partij is de N-VA het al gewoon om door het slijk
gesleurd te worden. Minister van Staat Herman De Croo noemde ons mentaal
gehandicapten. Waarmee De Croo tegelijk aangaf hoe hij denkt over andersvaliden.
En dan was er de voorpagina van Le Soir, de grootste Franstalige krant. De kop
luidde: ‘Un poison nommé N-VA’ (‘Een gif genaamd N-VA’). Nogmaals het bewijs
dat de Belgische machten zenuwachtig van ons worden. De N-VA is met andere
woorden goed bezig! 

� En wat te denken van de uitspraak van senaatsvoorzitter Armand De Decker
(MR) dat Vlaanderen historisch toch Frans is! Als staaltje van Franstalig imperia-
lisme kan dat tellen. Ja, met zulke politici krijgen we dus te maken. En wat te den-
ken van minister Onkelinx, die de Vlamingen vergeleek met zwammen die met hun
schimmels het Belgische huis aantasten?

� Maar het strafste is toch het artikel in (opnieuw) Le Soir, waarin een redacteur een
simpele ‘oplossing’ gaf voor de regering-Leterme: roep heel de N-VA en haar kie-
zers samen in de haven van Oostende, zet ze op de boot naar het midden van de
Atlantische Oceaan en breng de boot tot zinken! En het ergst van al: vervang je N-
VA door joden of vreemdelingen, dan krijg je een artikel dat perfect zou gepast heb-
ben in een bepaalde propaganda uit de oorlogsjaren. Het is duidelijk welke denk-
beelden in opmars zijn, daar op de redactie van Le Soir. In een Vlaamse krant is
zoiets ondenkbaar; het Belgische kot zou veel te klein zijn.  

� Maar de N-VA laat zich niet afschrikken en vaart recht-
door! Binnenkort moet er een verregaande staatshervor-
ming op tafel liggen. Omdat Vlamingen én Walen daar
beter van worden. Wij zullen de andere partijen daar blij-
ven aan herinneren!   

Christoph Lintermans
Voorzitter N-VA Herentals

We hebben er lang op moeten
wachten, maar eindelijk is het
zover: de stad Herentals organi-
seert een 11 juli-viering! De stede-
lijke cultuurraad, die het verzoek
indiende, mag het programma ver-
der uitwerken. Gastspreker wordt
Guy Tegenbos, journalist (met nog
steeds een ‘gezonde’ Vlaamse
reflex) bij  De Standaard én Heren-
talsenaar. De viering zal door een
koor opgeluisterd worden. De stad
neemt alle logistieke en financiële
lasten op zich.  De viering op 11 juli
start om 20u in de Lakenhal.

11 juli-viering 
in Herentals!

Herentals
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Het vuur van de staatshervorming 
brandend houden

V.U. Christoph Lintermans
Spekmolenstraat 80  2200 Herentals
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� Het is bekend: de E313 zit overvol.  Volgens des-
kundigen is het aanleggen van een extra rijvak  geen
oplossing. Meer transport langs het Albertkanaal is
uitgesloten. Het waterdebiet van de Maas is immers
beperkt. Men pompt nu al water stroomopwaarts.
Daardoor verzilt het kanaalwater, nu al tot ongeveer
Wommelgem.
Dus wijst alles naar een IJzeren Rijn. De N-VA
Herentals heeft daar voordien al duidelijk voor
gekozen. Maar ook die IJzeren Rijn is vanzelfspre-
kend niet probleemloos. 

� De N-VA ging eens kijken wat de problemen zou-
den kunnen zijn op het meest precaire punt in
Herentals: de spoorwegovergang aan de watertoren
op de Poederlesesteenweg.

� Dagelijks zien we de soms enorme files aan de
worst (foto), richting Poederlee. Omstreeks 17.30u
passeren er via de spooroverweg op de
Poederlesesteen-weg zowat 7 passagierstreinen per
half uur. Vanzelfsprekend gaan ook de slagbomen
aan het station zelf dicht. Dat geeft dan hopeloze
opstoppingen op de rotonde aan het postkantoor.
Het is aanschuiven van op het Stationsplein en de
Nieuwstraat. 
De IJzeren Rijn zou hier nog een hele rist goederen-
treinen aan toevoegen. Die zouden evenwel vooral
’s nachts rijden. Dat betekent dat ook ’s nachts de
slagbomen met grote regelmaat zullen dicht gaan.
We denken dus dat de stad iets zal moeten doen aan
de verkeersregelingen in dat stadsgedeelte.

� Er is een ander probleem. Goederentreinen maken
nu eenmaal veel lawaai. We vragen te onderzoeken
op welke manier die geluidshinder zoveel mogelijk
beperkt kan worden. Vooral ’s nachts, als de mensen
slapen. ’s Nachts trager rijden? Doorkijkschermen op
bepaalde plaatsen? Groenschermen? Vlaanderen
raakt stilaan vol. Misschien naderen we zelfs de
grenzen van de groei. We moeten daar rekening mee
houden als we grootste plannen zoals die van een
IJzeren Rijn maken. De N-VA werkt aan een alge-
meen leefplan voor de Kempen, het plan ‘Kempen
2030’. Daarin staat centraal: de leefbaarheid van onze
gemeenten en van Vlaanderen. Vlaanderen heeft een
stressprobleem. We hebben een veel te hoog zelf-
moordcijfer. En… we hebben in Vlaanderen te wei-
nig stille plekken.
De N-VA Herentals vraagt aan de verantwoordelij-
ken dat ze bij het maken van studies en het opstellen
van plannen in ieder geval ook zouden denken aan
het menselijke, de leefbaarheid, de rust en de stilte. 

� Deze zomer vinden in China de Olympische Spelen plaats.
Toch respecteert dit land de rechten van de mensen niet. In
Tibet wordt de plaatselijke bevolking al jaren onderdrukt.
Durft men hier tegen protesteren, dan kan men een levenslan-
ge gevangenisstraf oplopen. Dit is natuurlijk onaanvaardbaar,
maar toch vindt IOC-voorzitter Jacques Rogge dat men dit
protest beter niet kan voeren. Als dit nog niet genoeg was,
vond de Chinese overheid de pro-Tibet-protesten in het
westen en de oproep tot boycot van de openingsceremonie
door onder meer Frankrijk arrogant. Dit toont weer eens aan
waar ‘staatsnationalisme’ (waarbij men geen oog heeft voor de
verschillende volkeren die er in China leven) toe kan leiden.
Geen wonder dat de Belgische machten zich als slippendra-
gers van het Chinese regime gedragen.

De N-VA, met onder andere Europees parlementslid Frieda
Brepoels, deed actief mee aan een aantal pro-Tibet-manifestaties.

IJzeren Rijn door 
Herentals?

Bloedspelen in China 
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‘De Hellekens’: natuur in ’t Stad? 

� Dat we in Herentals nog zo’n omvangrijk stuk
natuur- en cultuurlandschap hebben, is hoogst uitzon-
derlijk. Zeker omdat er een groot tekort aan bouw-
gronden is. 
Het gebied ‘De Hellekens’ komt trouwens niet in aan-
merking om bouwgrond te worden, omdat het gelegen
is in de Netevallei. En in riviervalleien mag niet meer
gebouwd worden. 
Bovendien heeft toenmalig VU-minister Johan
Sauwens het gebied ‘De Hellekens’ geklasseerd als
beschermd stadszicht. 
Het project ‘De Hellekens’ werd op 24 september 2004
plechtig ingehuldigd. Dit is ondertussen al bijna vier
jaar geleden! Bedoeling was om dit stuk natuur- en cul-
tuurpatrimonium van de stad te herwaarderen en zo
de natuurlijke omgeving in stand te houden en te
bevorderen. 

� Ook werd de oude Hellekensloop heraangelegd om
er terug water van de Kleine Nete door te laten vloei-
en. Er werd gekozen voor een windmolen die energie
moet opslaan waardoor een water in de Hellekensloop
gepompt kan worden. Dit dure project heeft nooit naar
behoren gewerkt. Met een paal die maximaal 4 meter
hoog is, en waar begroeiing tot 15 meter hoog in de
omliggende omgeving staat, was dit wel te verwach-
ten. 
De pomp en batterij werken niet zoals het moet; er
komt dus nooit water in de loop. Ook werd er gesteld
dat dit type molen al zou draaien bij windsnelheden

van 1-3 meter per seconde (dus actief vanaf 1 à 2 beau-
fort). Dat wil zeggen dat deze windmolen voor 80 tot
90 % per jaar moet draaien. 
Maar bij nader inzien is dit nog géén 50 % per jaar. En
laat staan dat er wel voor de helft van het jaar water in
de loop komt, dan zou het nog erger zijn voor alle
levende organismen, zoals waterplanten, vissen,
waterinsecten en amfibieën die bij uitdroging allemaal
zouden sterven. Dit is niet de juiste methode voor
natuurbehoud! Zou het niet beter zijn om voor stand-
vaste energiebronnen te opteren, zoals het zonlicht en
het stromende water van de Nete die hier 365 dagen
per jaar aanwezig zijn? 

� Het project “De Hellekens” is zonde van het wegge-
smeten geld en zonde van de verloren energie en tijd
van vele mensen. 

N-VA Herentals: 
wie is wie?

� Voorzitter:
• Christoph Lintermans
Spekmolenstraat 80   
christoph.lintermans@n-va.be
T. 014 84 82 15
� Secretaris:
• Arnout De Cuyper
arnout.decuyper@n-va.be
� Penningmeester: 
• Koen Laureys
Kolveniersstraat 9   
T. 014 22 37 01
� Bestuursleden:
• Dirk De Troyer
Herenthoutseweg 180e
ddetroyer@telenet.be
• Rutger Moons
Kapittelbossen 11
T. 0495 17 20 33
• Jaak Peeters
T. 014 21 57 86   
jaak.peeters@n-va.be
• Raf Rombouts
rafaelrombouts@hotmail.com 

Enkele vragen aan 
Vlaams parlementslid 
Kris Van Dijck

� Kris, je hebt er ondertussen al heel wat
parlementaire jaren op zitten. Hoe zag je politieke carrière er
tot hiertoe uit?
Kris Van Dijck: “Sinds 1995 zetel ik in het Vlaams parlement,
waar ik actief meewerk aan het beleid door heel wat decreten,
resoluties, moties of amendementen in te dienen. In Dessel
werd ik op 25-jarige leeftijd verkozen als gemeenteraadslid,
later werd ik schepen en vandaag ben ik er voor de tweede
keer burgemeester.”
� Als parlementslid ga je uiteraard voor het welzijn van alle
Vlamingen. Maar werk je ook specifiek voor ‘de Kempen’?
Kris: “Ik heb heel wat jaren in het onderwijs gestaan,  dus volg
ik uiteraard het onderwijsdossier op. Maar ook aan sport,
media en welzijn besteed ik veel aandacht. Zo neem ik het al
jaren op voor de honderden kleine voetbalclubs in Vlaanderen,
onder andere door als eerste het voorstel van de opleidings-
vergoeding te lanceren. En als Dessels burgemeester heb ik
uiteraard speciale aandacht voor de Kempen. Zo verkreeg ik,
naar aanleiding van de achteruitgang van de economie en
werkgelegenheid in de Kempen, dat er een resolutie werd
goedgekeurd in het Vlaams parlement die pleitte voor de
reconversie van de Kempen.”

Kris 
Van Dijck
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Bart De Wever, voorzitter N-VA

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.

Uw Vlaamse garantie in de Wetstraat

Streng maar rechtvaardig. Is dat de 
N-VA-houding?
Jan Jambon: “Analyses, argumenten en cijfers. Dat
zijn de sterkste wapens van de N-VA in elk debat.
Of het nu gaat over de transfers naar Wallonië, het

kostelijke koningshuis of infrastruc-
tuurwerken. Populisme en het diaboli-
seren van tegenstanders laten wij aan
anderen over.”

Solidariteit ja, maar niet 
onvoorwaardelijk neem ik aan?
Flor Van Noppen: “Vlaanderen zorgt

voor 3/4 van de welvaart in dit land.
Iedere Vlaming is jaarlijks voor 2000
euro ‘solidair met Franstalig België’.
Maar vraagt Vlaanderen broodnodi-
ge hervormingen of de toepassing

van wetten, dan is het antwoord ‘non’. De N-VA
legt zich daar niet bij neer.”

Hoe kunnen twee totaal verschillende regio’s goed
bestuurd worden?
Jan Jambon: “De N-VA wil elke regio responsabili-
seren om tot beter bestuur te komen. Enkel door
vrijheid te krijgen én verantwoordelijkheid op te
nemen kunnen Vlaanderen en
Wallonië zélf een efficiënt beleid
op maat van hun economie en bur-
gers voeren.”

En hoe ziet 
de N-VA de
inburgering van nieuwkomers?
Flor Van Noppen: “Voor wat,
hoort wat. Inburgering veronder-
stelt rechten én plichten. Als eerste werkte de 
N-VA een visie uit over verplichte inburgering,
met als doel het echt samen leven van autochtonen
en nieuwe Vlamingen. Met wederzijds respect.”

Als de afgelopen maanden één iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dit: de N-VA is
dé Vlaamse garantie in ‘de Wetstraat’. Binnen en buiten het parlement werkt de partij keihard
aan en voor Vlaanderen. Twee parlementsleden uit uw provincie geven kort tekst en uitleg.

Flor Van Noppen
Kamerlid

Jan Jambon
Kamerlid

Indien we onze welvaart en ons welzijn ook in de toekomst willen
verzekeren, moeten Vlaanderen en Wallonië de touwtjes zelf in
handen kunnen nemen. Daarom eisen we tegen midden juli een
verregaande staatshervorming. Zoniet blijven we onze verkie-
zingsbeloftes trouw en treden we niet tot de regering toe.

�

DE DOSSIERVRETERS VAN DE N-VA
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