
Ja, ook in Turnhout zijn we intus-
sen stevig aanwezig.  Heb je ons
niet gezien op de 11-juliviering aan
het standbeeld van Jozef Simons,
in het stadhuis bij de toespraak van
Leo Van Mierlo en Guido Naets, 
op de Commissies van 1 tot 5 
in Blairon (waar we die van
Aanbestedingen  via de Feestzaal
Kursaal over de Fietsrekken tot het
Zwerfvuil met volle aandacht
volgden), op de quizzen georgani-
seerd door andere politieke partij-
en, enz.?
Gebeten door de ontwikkelingen
in Turnhout proberen we op onze
maandelijkse vergaderingen een
kijk te krijgen op het gebeuren in
onze stad.  
Voel je ook de nood om hieraan
mee te werken in een sfeer waarbij
we ons niet beperken tot kritiek
maar integendeel ons positief
opstellen voor een fier Turnhout
met een warm hart voor
Vlaanderen? 
Een seintje aan ons secretariaat via
paul.falleyn@gmail.com en u
wordt beslist uitgenodigd om
actief deel te nemen aan de
Turnhoutse N-VA! 
Tot binnenkort.

Els Baeten 
Voorzitter 
N-VA Turnhout
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Iedereen van harte welkom!

ZAAL Sint-Pietershoek
Schoolstraat 1 - Turnhout

WOENSDAG 23 JANUARI - 20u

Gratis inkom

001/8- TURNHOUT:047-  07-01-2008  15:48  Pagina 1



� Dit land ligt te sterven, althans voor wie het wil
zien. Tot op vandaag, na meer dan zes maanden
‘formatieberaad’, willen de opiniemakers geen
kleur bekennen en verzwijgen ze dat we voor een
fundamentele tegenstelling staan tussen twee volke-
ren.

� Vlaanderen heeft bij de federale verkiezingen van
10 juni massaal Vlaams gestemd. Het is dan ook
logisch dat we hierop verder willen bouwen en age-
ren.

� Alle mogelijke denksporen zijn reeds naar voren
gebracht: federale kieskringen, Vlaamse en federale
verkiezingen laten samenvallen, nieuwe verkiezin-
gen, de communautaire problemen in een
Bijzondere Commissie stoppen (denk aan de onzali-
ge derde fase die er nooit is gekomen, denk aan de
COSTA,…), Koninklijke verkenners, interim-rege-
ringen,enz.

� Hoe kunnen we samen leven in een land waarin
een vice-premier de meerderheid van de bevolking
uitscheldt voor zwammen? Hoe kunnen wij samen
leven in een land waar excuses van ons gevraagd
worden door de PS en de andere Franstalige partij-
en omdat we onze democratische meerderheid 
hebben laten spelen in de Kamercommissie
Binnenlandse Zaken met betrekking tot de splitsing
van Brussel-Halle-Vilvoorde?

�Al wat Vlaanderen vraagt is een staatshervorming
die moet leiden naar meer kwaliteitsvol bestuur via
een coherente en transparante verdeling van de
bevoegdheden. Wat kunnen de Franstaligen daar
toch tegen hebben? Hebben ze verlatingsangst? Of
vrezen ze de 10 tot 12 miljard euro die wij naar hen
transfereren kwijt te spelen? (Ruim 10 miljard is
ongeveer 6 % van ons Bruto Binnenlands Product !). 

� Al bij al kunnen,  ja zelfs moeten we ons afvragen
of een Belgische staatshervorming niet een overbo-
dige tussenstap is. Hopelijk zullen we de komende
weken of maanden deze vraag positief  kunnen
beantwoorden zodat Vlaanderen zijn eigen weg kan
vinden binnen Europa.

Jan Tollenaere 

Er ligt 
een staat te sterven

Tot op vandaag, na meer dan zes
maanden ‘formatieberaad’, 

willen de opiniemakers geen kleur
bekennen en verzwijgen ze dat 

we voor een fundamentele 
tegenstelling staan tussen 

twee volkeren.

� Tijdens onze maan-
delijkse bestuursver-
gaderingen werd
steeds gesproken over
elkaar beter leren ken-
nen, kennis te maken
met de andere afdelin-
gen, kortom iets moest
georganiseerd wor-
den. Het feestcomité
kwam met de wildste
ideeën zoals fietstocht,

kanovaren, overlevingstocht, bergbeklimmen enz.
Aangezien niet iedereen zich een ganse dag kon
vrijmaken en we ook rekening willen houden met
het feit dat we gasten willen uitnodigen zouden we
het zelf organiseren. En als er iemand als Romain
Van de Pol (beenhouwer en BBQ-specialist) in het
organisatieteam zit, duurt het niet lang of de beslis-

sing is geno-
men: een BBQ
zou het op 
1 september

worden! Onze chef, sorry voorzitter, Els regelde het
verder allemaal, organiseren is niet alleen haar
hobby maar ook haar leven. Iedereen zou zijn steen-
tje bijdragen en een handje helpen, wat ook gebeur-
de. De lucht was soms dreigend maar we vertrouw-
den de hemel, dit zou een mooie dag zijn en blijven. 

� Het zonnetje, het lekkere eten, de lekkere wijntjes
deden hun werk, het werd steeds gezelliger, luid-
ruchtiger. De hele avond werd opgeluisterd door
een bandje met Nederlandstalige liedjes. 
Mag ik iedereen danken voor deze N-VA-dag, een
dag uit de duizend die je niet snel vergeet,
BEDANKT!

Wilfried Sylverans

N-VA Turnhout feest!
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Aan de Turnhoutse jeugd
Ben jij de jongere die zich wil inzetten om samen met ons te debatteren over wat er zoal leeft bij
de Turnhoutse jeugd?  Wil jij je steentje bijdragen om onze Turnhoutse jongerengemeenschap
een positieve toekomst te geven? En ben je niet ouder dan 30 jaar? Sluit je dan aan bij Jong N-VA
en engageer je om samen met ons voor de Turnhoutse jongeren een vernieuwende  inbreng te
doen in het politieke landschap.

Neem de uitdaging aan en sluit je aan bij Jong N-VA !
Voor informatie, vragen, … 
Contacteer ons via jongeren@nvaturnhout.be

Met jeugdige groeten,
de N-VA jongeren van Turnhout

Paul Moelans Marc Peeraer Anne Van Dooren

www.jongnva.be 
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Vandaag pleiten we voor een staatshervorming die
oplossingen biedt voor concrete problemen waar-
mee burgers en ondernemingen in Vlaanderen én
Wallonië worden geconfronteerd.

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.

Rien ne va plus

Als er iets duidelijk is na maanden 
onderhandelen, dan is het wel dat België 
vierkant draait.

Jan Jambon: “Dat is wel het
minste dat je kan zeggen. Het is
duidelijk dat de tactiek van de
N-VA werkt: door mee aan de
onderhandelingstafel te schui-
ven, kunnen we effectief op de
besluitvorming wegen en ver-
keerde besluitvorming tegen-

houden. Wanneer onze
constructieve voorstellen
dan op het systematische
‘non’ van de Franstaligen
stoten, én we kunnen dit

duidelijk communiceren aan de buitenwereld,
gebeurt wat moet gebeuren: steeds meer mensen zien
in dat échte oplossingen binnen dit Belgische kader
niet meer mogelijk zijn.”

Valt de huidige problematiek 
eenvoudig samen te vatten?
Flor Van Noppen: “Ja. Vandaag zijn wij op een punt
beland dat we alleen maar moeten vaststellen dat dit
land in feite is gesplitst in twee aparte democratieën
met een opinievorming die langs totaal gescheiden
mediakanalen verloopt en waarbij onderwijs, sport
en cultuur op geen enkele manier nog bijdragen tot
een gemeenschappelijk Belgisch natiegevoel.”

Men spreekt over ‘redelijke’ Vlaamse eisen.  
Welke zijn deze? 
Jan Jambon: “Als we om inspraak in het NMBS-
beleid vragen is dat om de files van de weg te halen
en onze zeehavens beter te ontsluiten. En als we de
regionalisering van de vennootschapsbelasting eisen,
dan is dat om onze ondernemingen zuurstof te geven
om de internationale competitie aan te gaan. Om
maar te zeggen dat we geen onredelijke eisen stellen,
maar verzuchtingen op tafel leggen die breed gedra-
gen worden door vele Vlaamse politici, burgers en
het bedrijfsleven. Vragen om een betere staathuis-
houding die overigens ook Wallonië ten goede komt.
De Franstalige onderhandelaars zagen dit echter niet
zo, waardoor de formatiege-
sprekken onder leiding van
Leterme op de klippen liepen.”

Wat mogen we van de N-VA 
nog verwachten? 
Flor Van Noppen: ”Het afgelopen half jaar hebben
we ervoor gezorgd dat iedereen beseft dat een staats-
hervorming meer dan ooit noodzakelijk is. De N-VA
maakt geen deel uit van de huidige interimregering
maar we zullen wel keihard blijven onderhandelen
voor een goed communautair akkoord. En laat een
iets duidelijk zijn: geen degelijke staatshervorming
tegen 23 maart, betekent voor ons geen regerings-
deelname.”

Meer dan zes maanden scheiden ons van de dag waarop het Vlaams Kartel aan zet
kwam. Twee N-VA-mandatarissen uit uw provincie, Jan Jambon en Flor Van Noppen,
laten hun licht schijnen op de daaropvolgende moeilijke federale regeringsonderhan-
delingen.

Flor Van Noppen
Kamerlid

Jan Jambon
Kamerlid
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