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V.U. Dirk Bauwens
Kerkstraat 9
2970 ‘s-Gravenwezel

N-VA Schilde-’s-Gravenwezel blijft groeien!
Natuurwandeling
en BBQ
Hou alvast zondag 25 september
vrij! N-VA Schilde-’s-Gravenwezel
nodigt uit voor een geleide
natuurwandeling met aansluitend
BBQ.
Iedereen is van harte welkom!

◆◆◆
HET BESTUUR VAN
N-VA
SCHILDE-’S-GRAVENWEZEL
WENST U EEN GOEDE START
VAN HET NIEUWE
SCHOOLJAAR!
vanwege Hendrik Bellens,
Dirk Bauwens, Chris De Clerck,
Pascale Gielen, Frederik Goemare,
Peter Mendonck,
Marie-Jo Roekens, Hugo Pas,
Leen Scholiers, Gerald Van Acker,
Magda Van Belle,
Stefan Van den Heuvel,
Kris Wouters

Sinds begin dit jaar verdubbelde het ledenaantal van onze
N-VA-afdeling. Ook tijdens de
dorpsfeesten van Schilde en van
’s-Gravenwezel kreeg onze informatiestand veel belangstelling.
Wat ons alvast opviel is dat een groot
aantal jongeren zich weer politiek wil
engageren. Waarom kiest de jeugd
voor de N-VA? Wij vroegen het een paar
jongeren, en zij waren duidelijk: “Wij
zien de N-VA als een unieke kans omdat
de partij zich duidelijk differentieert van
de traditionele partijen.”
De N-VA is inderdaad geen traditionele
partij. Om maar twee redenen te noemen:
• De N-VA is onafhankelijk en niet
gebonden aan de meest diverse belangenvereningingen.
• De N-VA geeft kansen aan jongeren en schuift de factuur niet door naar de volgende generaties

Een luisterend oor!
Heeft u wensen of klachten over uw gemeente?
Wij luisteren naar u!
Stuur uw vragen en opmerkingen
naar Dirk Bauwens
dirk.bauwens@n-va.be
Kerkstraat 9 - 2970 ‘s-Gravenwezel
WEBSTEK
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Om u beter
te informeren
bereidt
Kris Woute
rs onze loka
le webstek
voor. Vanaf
1 november
2011 zal
die online st
aan!

In gesprek met ondervoorzitter Peter Mendonck:

“De eigenheid van
Schilde-’s-Gravenwezel behouden”
Peter is jurist van opleiding.
Na 14 jaar als advocaat aan
de Antwerpse balie zette hij
de stap naar de bankwereld.
Momenteel werkt hij voor
een kantoor gespecialiseerd
in internationaal creditmanagement. Daarnaast is
hij de nieuwe ondervoorzitter van N-VA Schilde’s-Gravenwezel.
Een open blik op de wereld vindt Peter belangrijk.
Zo bracht zijn loopbaan hem voor anderhalf jaar
naar de Verenigde Staten, waar hij heel wat over legale migratie opstak bij een Amerikaans advocatenkantoor.
RECHTVAARDIGHEIDSGEVOEL
“Mijn studiekeuze, rechten, was reeds destijds ingegeven vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel”,
vertelt Peter. “Vlamingen zijn sinds het ontstaan van
dit land altijd als tweederangsburgers behandeld.
Eerst door het Franstalige establishment en nu nog
steeds door de coalitie van Waalse partijen en francofone Brusselaars.”
INTRIEST
Peter Mendonck: “De actualiteit vereist eens te meer
waakzaamheid. Het grootste deel van het Belgische
grondgebied is voor 3,5 miljoen Walen niet groot genoeg meer. Nog steeds legt een Franstalige minderheid haar wil op aan de 6,5 miljoen Vlamingen.
Zij dicteren welke Nederlandstalige gebieden zij
willen annexeren en hoeveel belastinggeld naar
Brussel en Wallonië moet
stromen. Dit noemt men
dan democratie. Het
anders willen wordt afgedaan als onbekwaamheid, niet compromisbereid zijn en nog veel
meer fraais. Het is intriest
dat de andere Vlaamse
partijen hieraan duchtig
meewerken.”

POSITIEF TOEKOMSTBEELD
“Daarom gaat mijn engagement uit naar de N-VA”,
zegt Peter beslist. “Zij is de partij die de belangen
van de Vlamingen het best, consequent en volhardend verdedigt, zonder door de knieën te gaan voor
het eerste het beste ministerambt. De N-VA voert een
rechtlijnige en integere politiek met een positief toekomstbeeld. Ze staat voor vooruitgang en vormt de
tegenpool van alle organisaties die behoudsgezind
elke sociaal-economische ontwikkeling voor Vlaanderen afremmen. Onze ondernemingen moeten versterkt worden en dat kan enkel door onze
ondernemingsgeest, productiviteit en innovatie aan
te moedigen en te faciliteren, want aan natuurlijke
grondstoffen ontbreekt het ons. Bovendien is de partij open maar fair in haar kritiek op andere politieke
spelers. Zij deelt geen slagen onder de gordel uit
maar beperkt haar kritiek tot feiten en gefundeerde
stellingnamen.”
LEVEN EN LATEN LEVEN …
OOK IN SCHILDE-‘S-GRAVENWEZEL
“Schilde-’s-Gravenwezel is een prachtige groene gemeente en die eigenheid moet zeker behouden blijven”, besluit Peter. “Ik wil mij inzetten om onze
gemeente ook in de toekomst prachtig en groen te
laten zijn. Inhoudelijk verdiep ik mij daarom in materies zoals ruimtelijke ordening en verkeer. Ik wil
ervoor zorgen dat de gemeente haar residentiële karakter behoudt en toch vlot bereikbaar blijft via de
hoofdassen. Met de klemtoon op een veilig én doorstromend verkeer!”

Theo Francken:
“N-VA wil asiel- en migratiebeleid hervormen”
N-VA-Kamerlid Theo Francken was op 16 juni te gast op de gespreksavond van N-VA Schilde’s-Gravenwezel. Zijn gefundeerde uiteenzetting over asiel en migratie genoot ieders volle aandacht.
“Met een netto toename van 65 000 migranten per jaar (110 000 binnenkomende min 45 000 vertrekkende)
is België een aantrekkingspool voor inwijkelingen van de meest diverse pluimage: politieke vluchtelingen die internationale bescherming genieten, economische vluchtelingen, gelukzoekers ...”, zette Theo
Francken uiteen. “En die ontsporing van het asielbeleid gaat terug tot de regering-Verhofstadt, die 190 000
illegale vluchtelingen nationaliseerde en de snel-Belgwet doordrukte.”
Uit de discussie na Theo's uiteenzetting bleek eens te meer dat de verspilling van
belastingsgeld voor onbeperkte hotelopvang, de dwangsommen van 500 euro per
dag per persoon, het onbeperkte recht op pro-deo-advocaten … elke hardwerkende
burger mateloos ergeren. Deze praktijken staan in schril contrast met de hoge belastingsgraad, de lage pensioenen en de groeiende armoede bij de eigen bevolking.
De gratis brochure “Migratie:
een uitdaging” is nog steeds
verkrijgbaar! Contacteer een
van onze bestuursleden,
stuur een bericht naar
migratie@n-va.be of surf naar
www.n-va.be/migratie.

HERVORMING MIGRATIE- EN
ASIELBELEID
De N-VA blijft zich inzetten voor
een radicale hervorming van het
migratiebeleid. De partij heeft een
duidelijk programma dat gebaseerd
is op de sociaal-economische noden
van ons land.

Kamerlid
Theo Francken
is een van de
N-VA-specialisten
op het vlak van
asiel en migratie.

Enkele centrale punten zijn:
• coördinatie van het beleid onder één minister,
• onthaal- en inburgeringland voor politieke vluchtelingen (Conventie van Genève),
• positieve impuls voor gekwalificeerde migranten en studenten, als oplossing voor
onze knelpuntberoepen ,
• stopzetten van regularisaties en verstrengen van nationalisatiewetgeving,
• uitsluiten van misbruiken via gezinshereniging en medische regularisatie,
• efficiënt terugkeerbeleid.
N-VA VOEGT DE DAAD BIJ HET WOORD
Recent slaagde de N-VA erin een halt toe te roepen aan een aantal misbruiken. Zo werd de wet op de gezinshereniging verstrengd en liggen wetsontwerpen klaar om de snel-Belgwet af te zwakken.
Meer informatie vindt u op www.n-va.be/migratie en op www.migratieblog.be

Hendrik Conscience: thuis in Schilde
Volgend jaar is het 200 jaar geleden dat Hendrik Conscience in Antwerpen werd geboren. Hij verwierf algemene erkenning als verteller van volkse verhalen, als romancier en schrijver van historische romans.
Ondanks de lage scholingsgraad van de bevolking probeerden velen om toch een deel van zijn
honderd werken te kunnen lezen. Daarom spreekt men terecht over Conscience als de man die
zijn volk leerde lezen.
Vanaf 1848 verbleef Conscience, meestal omwille van gezondheidsproblemen, regelmatig in het Keizershof op de Turnhoutsebaan in Schilde, waar hij een aantal van zijn
voornaamste werken schreef, zoals ‘De Loteling’, ‘Baas Gansendonck’ en ’Houten
Clara’. Bovendien was hij een drijvende kracht in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Na
200 jaar verdient hij daarom nog steeds onze waardering!
Onze gemeente onthult op 9 september 2012 op initiatief van de ‘Gilde van Baas Gansendonck’
een standbeeld van Hendrik Conscience.

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.
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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
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