
Wie?
David Lettani uit

Breendonk. Ik woon
al 16 jaar samen en
heb twee schatten
van zonen van 4 en
1,5 jaar. Ik doe ‘iets
met computers’ in
Brussel. Daarnaast
ben ik vrijwilliger bij
de brandweer van
Puurs en loop ik elk
jaar een marathon. 

Waarom?
Omdat ‘Denken. Durven. Doen.’ een krachtige boodschap is die in de politiek door
de N-VA daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt. Bovendien is deze boodschap
me op het lijf geschreven. ‘Denken’, omdat ik van zoveel mogelijk het fijne wil weten
en me echt kan vastbijten in iets. ‘Durven’ buiten de klassieke hokjes te denken en op
te komen voor wat je belangrijk vindt. ‘Doen’, om effectief iets te ondernemen in
plaats van in de zetel te blijven hangen. Het is dankbaar om te zien dat je inzet daad-
werkelijk ook iets kan bijdragen. 

Wanneer?
Ongeveer een jaar geleden maakte ik een Facebookpagina aan tegen de toenmalige
politieke impasse. Deze werd opgemerkt en men vroeg me of ik interesse had om
eens een vergadering bij te wonen van N-VA Klein-Brabant. Ik wist dadelijk dat ik
hier mee mijn digitale schouders wou onder zetten.

Ook zin om als lid in ons blad je verhaal te brengen?
Contacteer ons via yoeri.verlinden@n-va.be

Na de geweldige verkiezingsuitslag
van vorig jaar, waarbij ik werd ver-
kozen in de Senaat, is er een hoop
werk op ons afgekomen. Mijn taak
als senator ligt me nauw aan het
hart. Maar dat geldt ook voor de lo-
kale verankering van onze partij in
onze streek.

Onlangs hebben we onze bestuurs-
verkiezingen gehouden. We hebben
opnieuw een sterk bestuur samen-
gesteld voor heel Klein-Brabant. 

Om ook nieuwe mensen aan te
trekken en warm te maken voor
ons verhaal, zijn we van start ge-
gaan met dit vernieuwd huis-aan-
huisblad. U zal daarin driemaan-
delijks kunnen vernemen waar we
in de respectievelijke gemeenten
aandacht voor hebben en welke ac-
tiviteiten de N-VA in uw gemeente
gepland heeft.

Ik wens u dan
ook van harte
veel leesplezier!

Inge Faes, 
senator N-VA

Sterk bestuur in
Klein-Brabant
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BREENDONK, 
LIEZELE, RUISBROEK

26/04: 20.00 uur: Louis Ide in de “rode zaal” van CC de Kollebloem. Thema: gezondheidszorg, “quo vadis”

01/05: Start huis-aan-huisverkoop Vlaamse leeuwen

10/07: 12.00 uur: Barbecue, parochiezaal Ruisbroek Sint-Jozef

30/06: Bornem, feestmarkt Kardinaal Cardijnplein

17/09: Pukema Rock festivalA
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Sociale huisvesting in Klein-Brabant

Sterker dan ooit

Veel volk en veel ambiance 
op het nieuwjaarsfeest van de N-VA.

Tijdens de nieuwjaarsspeech van Bart De Wever (22
januari op het N-VA-nieuwjaarsfeest in Antwerpen)
is het niemand ontgaan hoe gedreven en standvastig
onze voorzitter doorgaat met zijn missie.

TOVERDRANK
De toverdrank die Bart De Wever overeind houdt is
gebrouwen uit een heel eenvoudige formule: de
enorme groei van het aantal leden. Eind 2010 waren
er 15 799 leden, dat is een stijging van een duizend-
tal leden in slechts enkele weken tijd. Sterker nog: we
kregen er op een jaar tijd zowat 25 % leden bij! 

NIET OPGEVEN, NIET TOEGEVEN
En dat in de wetenschap dat bijna alle klassieke par-
tijen jaar na jaar hun leden zien verdwijnen. Sinds de
jaren 80 is het ledenaantal van CD&V en sp.a zelfs
gehalveerd. Dat is voor Bart De Wever een zeer dui-

delijke boodschap: “Niet opgeven, niet toegeven”.

Uit de warmte van zijn speech, zijn lovende woorden
voor alle leden en het groeiende aantal afdelingen
kan men duidelijk afleiden dat deze voorzitter en
toponderhandelaar nog niet moegestreden is.

STIJVE BEEN
Wie al de onderhandelingsgesprekken en -debatten
nog kan volgen, ontsnapt zeker niet aan het idee dat
er steeds meer mensen op rekenen dat het spreek-
woordelijke stijve been van de N-VA uiteindelijk zal
plooien. Niemand had ooit durven dromen dat er
toch een Vlaamse eenheid zou ontstaan die blijft ha-
meren op haar rechten en ieders plichten. 

Alle eensgezinde mensen die hetzelfde gedachten-
goed verdedigen en Bart eenzelfde duwtje in de rug
wensen te bezorgen, kunnen uiteraard via N-VA
Klein Brabant meer informatie aanvragen of zelfs lid
worden.

In zijn speech
liet voorzitter
Bart 
De Wever
duidelijk 
blijken dat
hij nog niet
moegestreden
is.

Na een dipje in de vastgoedsector zijn de prijzen van ap-
partementen, huizen en bouwgronden terug flink aan het
stijgen. Ook bij ons in Klein-Brabant is dat het geval. De
zeer gunstige ligging, ongeveer centraal tussen de steden
Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen, drijft de prijzen
omhoog. 

JONGE GEZINNEN
Het zijn in de eerste plaats de jonge gezinnen uit onze regio die de meeste moeite hebben om een eigen stek te
verwerven. Daarom is het belangrijk dat de sociale huisvestingsmaatschappijen zowel voor huurwoningen als
koopwoningen het nodige doen om dit probleem aan te pakken.

TIENTALLEN PROJECTEN
Ook de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Klein-Brabant is zeer actief in de sector van
de koopwoningen. Deze dynamische ploeg heeft in het verleden al tientallen projecten gerealiseerd, zoals de
wijk Leuk in Ruisboek, het woonerf Priesterveld in  Bornem en de eigentijdse woningen aan de Spoorwegkaai
in Puurs. 

Maar ook voor de volgende jaren staan er, met de steun van de N-VA, verschillende bouwwerven op stapel in
de drie gemeenten van Klein-Brabant.



Tik op de vingers

De N-VA-fractie in de Senaat heeft meegewerkt aan een wetsvoorstel in
verband met het Salduz-arrest. Dat arrest van het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens voorziet dat iedere persoon in strafzaken recht moet
hebben op de bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor.

“In België is dat nog steeds niet het geval. Daarvoor hebben we van het 
Europees Hof al een tik op de vingers gekregen”, waarschuwde 
N-VA-senator Inge Faes, die ook zetelt in de Senaatscommissie Justitie. 

ELS CLOTTEMANS
Er is nochtans geen tijd te verliezen. De laatste maanden is nog maar eens duidelijk geworden wat de gevolgen zou-
den kunnen zijn als Justitie dit arrest naast zich neerlegt. Want bijvoorbeeld ook Els Clottemans en Leopold Storme,
beiden veroordeeld voor moord door het Hof van Assisen, hebben geen bijstand gekregen van een advocaat bij hun
eerste verhoor. België loopt het risico om veroordeeld te worden.

WETSVOORSTEL
“In de Senaatscommissie heeft de N-VA-fractie dan ook mee een wetsvoorstel opgesteld om de Belgische wetge-
ving aan te passen. Niet minder dan 85 % van onze standpunten werd uiteindelijk mee opgenomen in dit wets-
voorstel”, besluit Inge Faes.

N-VA-senator Inge Faes: 
“Iedereen moet recht hebben op de bijstand 

van een advocaat vanaf het eerste verhoor.”

Op woensdag 23 februari organiseerden we in Puurs de bestuursverkie-
zingen voor de afdeling Klein-Brabant. De volgende personen werden

verkozen:

Voorzitter: Kurt Jacobs (Puurs)
Ondervoorzitter: Johan Van Den Neucker (Puurs)
Secretaris: Jan Van Camp (Puurs)
Penningmeester: Jan De Smet (Puurs)
Communicatieverantwoordelijke: Yoeri Verlinden (Puurs)
Ledenverantwoordelijke: Jozef Faes (Puurs)
Organisatieverantwoordelijke: Sueann Vandeputte (Bornem)
Verantwoordelijke jongeren: Saadet Gulhan (Bornem)
Webbeheerder: David Lettani (Puurs)
Bestuursleden: Kristof Joos (Bornem), Erik Bellefroid (Bornem), Jean-Pierre Raeymaekers (Puurs), 
Inge Faes (Puurs), Dimitri De Cock (Bornem), Ive De Smet (Puurs), Ivo Van Aken (Bornem).

U kan deze mensen bereiken via: info@nvaklein-brabant.eu
Een team om ‘u’ tegen te zeggen!

We nodigen iedereen uit om eens een kijkje te gaan nemen op onze nieuwe web-
stek  www.nvaklein-brabant.eu, die recent gelanceerd werd. 

U vindt er nieuwtjes uit onze regio Klein-Brabant (Puurs, Bornem en Sint-
Amands), informatie over activiteiten die wij organiseren of waar we aan deel-
nemen en een voorstelling van het N-VA-bestuur van Klein-Brabant. 

U kan ook een heleboel interessante verwijzingen naar andere internetpagina’s
raadplegen en u vindt er ook diverse contactmogelijkheden indien u vragen heeft
aan ons bestuur.

Vergeet zeker ook niet via de webstek in te schrijven voor onze elektronische
nieuwsbrief. U blijft zo op de hoogte van nieuwe artikels of activiteiten en u
maakt kans op een prijs.

Bezoek onze nieuwe webstek!

Een team om ‘u’ tegen te zeggen!



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-
lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-
vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


