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V.U. Jaak Peeters
Doffen 4
2250 Olen
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Herentals
N-VA Herentals nodigt u uit op een gespreksavond met als thema:

En wat met de regering?
Meer info over
de Herentalse
N-VA?
Actief meewerken?
Koen Laureys
Kolveniersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 22 37 01
herentals@n-va.be

Flor Van Noppen
Volksvertegenwoordiger
Kamer

Kris Van Dijck
Volksvertegenwoordiger
Vlaams Parlement

WOENSDAG 24 OKTOBER
om 20 uur
in lokaal Druyts,
Grote Markt, Herentals
Toegang gratis.
Iedereen welkom!
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Rien ne va plus
Meer d an 125 d agen scheid en o ns van d e d ag w aaro p het
Vlaam s Kartel aan zet k w am . Vo rst, bem id d elaar, info rm ateur, fo rm ateur, verk enner, een nieuw e fo rm ateur,
allen zo chten en zo ek en ze naar d é w eg d ie m aar niet te
vind en blijk t.
Want als er een iets duidelijk geworden is, dan is het
wel dat vandaag België meer dan ooit blokkeert.
Kersvers Kamerlid Flor Van Noppen en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijk brengen tekst en uitleg.
Wat is nu juist het probleem?
Kris Van Dijck: “Men hoort het vaker: waarom moet dit
kleine land zoveel regeringen tellen? Omdat dit land
bestaat uit… twee landen, elk met een eigen visie! En dan
kan je gewoon niet op dezelfde manier besturen, want elk
volk wil het anders. De oplossing is twee landen te
maken. In het Europees kader maakt dat niets uit want
Vlaanderen is vergelijkbaar met landen als Denemarken,
Ierland of Zwitserland. Vlaanderen is veel groter dan bijv.
Luxemburg, met 480.000 inwoners, dat nochtans volwaardig aan de Europese beslissingen kan deelnemen.
Vlaanderen (6.080.000 inwoners) dus niet.
Kris
Van Dijck

Leg de noodzaak van de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde eens uit?
Flor Van Noppen: “Kort samengevat komt het hier op
neer: Franstalige kandidaten kunnen dankzij deze kieskring tot diep in Vlaanderen stemmen ronselen, Vlaamse
kandidaten kunnen dat niet in Wallonië. De kwestie
sleept al jaren aan. Het Grondwettelijk Hof heeft mits een
arrest te kennen gegeven dat deze scheefgetrokken toestand opgelost moet worden. Anders kunnen er sowieso
geen federale verkiezingen meer georganiseerd worden.
Het betogen beu, heeft de N-VA besloten haar verantwoordelijkheid te nemen, en alles te doen wat mogelijk is
om mee aan de onderhandelingstafel te zitten. We weten
immers uit ervaring dat aan de zijkant gaan staan niets

oplevert: je moet in de kamers zitten waar de beslissingen
vallen. Sommigen nemen ons dat kwalijk: zij kunnen dan
maar niet zwijgen over “toegevingen”. Op het ogenblik
dat deze tekst geschreven wordt, is er van een regering
nog altijd geen sprake. Niemand weet
hoe het zal lopen.
Maar de N-VA heeft
alvast één verdienste: de N-VA probeert tenminste om
iets concreets te verwezenlijken. En om
verroeste structuren
door moderne te
vervangen.
Wie
hard schreeuwt in
de marge heeft altijd
gelijk, maar verwezenlijkt niets. (Meer
info o ve r d e zaak
B-H-V le e st u o p
Flor Van Noppen
w w w .burgerzin.be)
Wil Vlaanderen nog solidair zijn?
Kris Van Dijck: “Een aantal belgicisten heeft het initiatief
genomen om ‘de solidariteit te redden’. Willen die minnaars van de Belgische staat eens uitleggen waarom die
solidariteit precies moet samenvallen met de grenzen van
hun geliefd staatje? Solidariteit is een abso luut begrip . Ze
geldt onder mensen omdat die mens zijn. Solidariteit mag
door geen enkele politieke of staatkundige grens doorkruist worden. Ook niet de Belgische staatsgrens. En verdwijnt elke solidariteit als België niet langer bestaat? Kan
Vlaanderen geen solidariteit organiseren? Iedereen
begrijpt het: het gaat niet om het principe van de solidariteit, maar “solidariteit” in België, dus om het behoud
van België. Een vals verhaal dus!
De Vlaamse splitsingeis beoogt geen egoïsme –al is er
niets mis mee om zelfverdiend geld zélf te besteden-,
maar het efficiënt organiseren van het beheer van ons
eigen, zelfverdiende geld, dat daarmee onttrokken wordt
aan de greep van sommige zelfverklaarde potentaten.”

“Niet de aanwezigheid van N-VA in de
onderhandelingen is het struikelblok.
Wel het gebrek aan bereidheid om over
redelijke Vlaamse vragen te willen
onderhandelen.”
Persm ed ed eling o p 3 sep tem ber van
CD&V/ N-VA d o o r p artijvo o rzitters
De Wever en Vand eurzen als antw o o rd o p
het veto van Eco lo tegen d e N-VA.
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Een andere veelgehoorde kritiek: zijn er geen
belangrijkere problemen?
Flor Van Noppen: “Regelmatig hoor je mensen zeggen:
waarom zijn die politici toch altijd met die communautaire zaken bezig, terwijl er zoveel andere, veel belangrijkere problemen liggen te wachten?
Dat is het juist! Die belangrijke zaken liggen te wachten,
omdat in België alles communautair getint is. Communautaire problemen zijn sociaal-economisch!
Neem nu de gezondheidszorg. De Franstaligen kiezen
voor een specialistengeneeskunde, dus meteen naar het
ziekenhuis. Dat is goed maar duur. De Vlamingen kiezen
voor huisartsengeneeskunde. Dat is goedkoper en persoonlijker.
De N-VA oplossing: ieder regelt zijn zaakjes zelf. Geld
op? Dan moet je de gevolgen zelf dragen!”

H ER E NTA L S E S PR O K K E L S

Het gaat dus over meer dan Vlaamse nummerplaten?
Kris Van Dijck: De tegenstanders van de Vlaamse ontvoogding doen deze dagen zowat alles om kwakkels te
verspreiden. Bijvoorbeeld dat de Vlaamse onderhandelaars Vlaamse nummerplaten zouden willen invoeren.
Het is juist dat Vlaanderen voor de N-VA een volwaardige, moderne natie is, die haar verantwoordelijkheid in de
wereld voluit moet opnemen. De organisatie van die ver-

antwoordelijkheid loopt voor ons uiteindelijk via de
onafhankelijke Vlaamse staat. Maar niemand onder ons
wil de zaak overhoop zetten. Ook al houden we vast aan
ons uiteindelijke einddoel: Vlaanderen als onafhankelijke
staat binnen Europa. Dat biedt internationaal grote voordelen en schept duidelijkheid, waardoor het mogelijk

“Op een bepaald moment belanden we in
een revolutionair stadium, dan gelden de
bestaande wetten niet meer.
Als de Vlaamse partijen oordelen dat er
een grote democratische legitimiteit voor
is, kunnen ze zich in de Kamer of Senaat
met een eenvoudige meerderheid
losscheuren van Wallonië.”
Gro nd w etsp ecialist Paul Van Orsho ven in
De Mo rgen van 25 augustus.

wordt een beleid te voeren dat veel meer op maat is van
de mensen. En laat de tijd haar werk doen. Héél snel zal
blijken dat Walen en Vlamingen beter af zijn, als ze ieder
ten volle hun eigen verantwoordelijkheid nemen!”

SMALLE RIJSTROKEN
Zijn de rijstroken van de Liersesteenweg niet te
smal? En wat moet er gebeuren als er een ongeval
gebeurt en er staat file? Hoe kunnen de hulpdiensten dan bij het ongeval komen? Over de klaver rijden?

KRUISPUNT AAN PRIMA-LUX 2
Bij de herinrichting van dat kruispunt zou er een
fietstunnel komen. Hoe zal daar gezorgd worden
voor de veiligheid, overdag én ’s nachts?

KRUISPUNT AAN PRIMA-LUX 1
Regelmatig worden chauffeurs die vanuit Lier
naar Olen willen afdraaien door ongeduldige
bestuurders die vanuit de richting Lichtaart naar
Olen willen afdraaien de pas afgesneden. Kan hier
niet iets ondernomen worden?

092- HERENTALS:047-

03-10-2007

17:36

Pagina 4

Bart De Wever, voorzitter N-VA
We hebben een duidelijk mandaat van de kiezer gevraagd en
we hebben het op 10 juni ook gekregen. Het is lang geleden
dat Vlaanderen nog zo’n duidelijke leidende formatie heeft
gehad in het politieke landschap. Dat komt goed uit, want
we moeten nu een grondige staatshervorming uitvoeren.

De kiezers smaakten het recept van de N-VA
Het kartel CD&V/ N-VA boekte een indrukwekkende verkiezingsoverwinning.
De N-VA leverde een grote bijdrage tot dat succes.
Een interview met N-VA-politici uit uw provincie.
Hoe analyseert u de verkiezingsuitslag?
Jan Jambon: “De Vlaamse kiezers spraken zich
duidelijk uit voor een splitsing van de kieskring
BHV, voor een staatshervorming, voor méér
Vlaamse autonomie. Ook de bestuursstijl van
CD&V/N-VA in de Vlaamse regering werd
gesmaakt door de Vlaamse kiezers. De N-VA
staat voor correctheid, rechtvaardigheid en
respect. Aan dat positief alternatief waren
heel veel mensen toe. Het werd verpersoonlijkt door onze kandidaten die allen heel
mooie resultaten boekten.”
Jan Jambon (47), heeft ruim e ervaring in het
bed rijfsleven. Van bed iend e w erk te hij zich
o p to t algem een d irecteur. Ond ernem en zit
hem in het blo ed . Daaro m neem t hij reso luut d e verd ed iging o p
van bed rijven én w erk nem ers. Meer Vlaand eren o m w elvaart en
w elzijn veilig te stellen, d at d rijft Jan. Dat bew ijst hij als k ersvers
Kam erlid en schep en vo o r lo k ale eco no m ie in Brasschaat. En
d aarnaast is hij binnen d e Vlaam se Bew eging bek end als d é d rijvend e k racht achter tal van Vlaam se verenigingen.

www.n-va.be



De regeringsonderhandelingen verlopen stroef?
Flor Van Noppen : "Juist, maar we moeten het
been stijf houden. Onze kiezers vragen net dat wij
een stevig Vlaams tegenwicht zouden vormen
tegen het eeuwige Franstalige 'non'. Zonder een
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en méér
Vlaamse bevoegdheden stappen wij niet in een
regering. We zeiden dat vóór de verkiezingen, we
zeggen en doen dat ná de verkiezingen. De N-VA

Flor Van Noppen (51) strijd t
al jaren vo o r gezo nd en veilig vo ed sel. Ho rm o nen, d io xine s, d o lle k o e ie n,... no g
steed s zijn w e er niet van
ve rlo st. Bo ve nd ie n e rvaart
hij, als zelfstand ige en als schep en van Eco no m ie
in Dessel, d agelijk s ho e m o eilijk o nze Vlaam se
KMO’s het hebben. Daaro m strijd t hij als Kam erlid
vo o r een eigen Vlaam s arbeid sm ark tbeleid en een
m ind er verstik k end e fiscaliteit. Die zijn im m ers
bro o d no d ig o m o nze w elvaart te bescherm en.
moet en zal bewijzen dat een Vlaams-nationale
partij effectief iets kan veranderen. We zullen onze
handen vuil moeten maken, dat is juist. Maar als je
langs de kant blijft roepen, hou je enkel propere
handen maar verandert er niets."
Hoe gaat het nu verder met de N-VA?
Jan Jambon: “Dit verkiezingssucces is natuurlijk
een geweldige opsteker. De N-VA is geen grote
partij. Wij blijven bescheiden. Maar door de
onbaatzuchtige inzet van onze duizenden vrijwilligers en het stevige campagnewerk van onze kandidaten hebben we een sterke campagne gevoerd
en hebben we nu ook een sterke vertegenwoordiging in Kamer en Senaat. Wij gaan er nu keihard
tegenaan om zoveel mogelijk van ons programma
te realiseren en nog meer mensen te overtuigen
dat een sterker Vlaanderen hun welvaart en hun
welzijn ten goede komt.”

T E R U G S T U U R B O N
Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie.
Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen.
NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be
De info rm atie d ie o p d it d o cum ent w o rd t verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e
bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer ten o p zichte van d e gegevensverw erk ing vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het verbeteren o f het verw ijd eren ervan.

