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Liesbeth Homans
neemt het woonbeleid
onder handen
Ebola: een eenduidige
én globale aanpak is
dringend nodig

Vice-eersteminister Jan Jambon:

“De kracht van verandering zit in het
regeerakkoord”
MAGAZINE VAN DE

KORT GE KNI PT

80 000
Zoveel extra banen kunnen de eenmalige
indexsprong en de bedrijfslastenverlaging
van 1 miljard euro uit het federaal regeerakkoord de komende drie jaar opleveren.
Dat stelt N-VA-minister van Financiën
Johan Van Overtveldt op basis van verschillende simulaties.

Ondernemer Wouter Torfs
@WouterTorfs op 9/10/2014
De Zweedse coalitie toont moed en creativiteit in een eerbaar compromis tussen besparen en relance! Nu is er vertrouwen en
daadkracht nodig.

Arbeidsexpert Jan Denys
@DenysJan op 11/10/2014

Nou moe

Bijna de gehele hervormingsagenda arbeidsmarkt waar ik, met anderen, 20 jaar
voor heb gepleit staat in regeerakkoord.
#Momentum

“Knotsgek!” Een andere omschrijving heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben

Rector Rik Torfs (KU Leuven)
@torfsrik op 15/10/2014

moet regelen, suggereren dat Vlaanderen alleen bevoegd wordt voor de organisatie

Collaboratie is een misdrijf. Haar banaliseren voor zuiver partijpolitieke doeleinden is een ethische fout.

de nascholing. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs zouden

Weyts niet voor de ondoordachte manier waarop de bevoegdheidsoverdracht van
de rijopleiding is geregeld. Door de zesde staatshervorming komt die federale bevoegdheid in Vlaamse handen. Maar onduidelijkheden in de bijzondere wet die dat
van de rijopleidingen maar niet mag raken aan de inhoud ervan, noch instaan voor
niet onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest vallen.

“

“Bourgeois laat een andere stijl zien dan zijn voorganger
Kris Peeters (CD&V). Die fietste vaak om kritiek heen door

er met een vriendelijke glimlach op te antwoorden. Bourgeois is dit
niet van plan. Hij is een volbloed parlementair, en zal veel meer het
debat aangaan.”

© N-VA

Politicoloog Carl Devos (UGent),
Nieuwsblad.be (23/09/2014)

Goed bezig
Laat leraars niet bezwijken onder de papierberg! Die
oproep herhaalden onze onderwijsspecialisten in de
aanloop naar de Internationale Dag van de Leerkracht
op 5 oktober. Leraars moeten in de eerste plaats tijd
en energie steken in het lesgeven zelf, niet in alle
administratie eromheen.

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) heeft niets dan lof voor
de nieuwe federale regering. Die gaat namelijk werk maken van de
uitbreiding van het stemrecht voor landgenoten in het buitenland. Zo
zullen onze ‘expats’ eindelijk ook voor de regionale verkiezingen hun
stem kunnen uitbrengen. De stichting ijvert daar al vele jaren voor,
en werd daarin ook gesteund door de N-VA.
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11 oktober 2014 zal de geschiedenis ingaan als de dag dat er, na
25 jaar PS-bestuur, een centrumrechtse coalitie zónder socialisten
de eed aflegde. Vicepremier Jan
Jambon licht het federale regeerakkoord toe.

© Joost De Bock imagedesk
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Sociale
renovatie

Het duurde vele lange dagen en nachten. Maar we zijn rond. De N-VA neemt haar verantwoordelijkheid. In de Vlaamse Regering, maar ook in de federale regering. Na 25 jaar
verdwijnen de socialisten overal naar de oppositie en geven wij de Vlamingen het beleid

11
Sociale huisvesting kan enkel
werken als er een kwaliteitsvolle
private huurmarkt is. Daarom wil
Vlaams viceminister-president en
minister van Wonen Liesbeth
Homans het Vlaamse woonbeleid grondig onder handen
nemen.

waar zij al jaren voor stemmen.
Maar de puinhoop die de socialisten achterlaten, is zeer groot. Wij staan voor de moeilijkste oefening sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij moeten doen wat de vorige tien jaar,
onder het lakse PS-beleid, had moeten gebeuren. En ik ben daar eerlijk in: de mensen
zullen dat merken. Maar laat mij ook heel duidelijk zijn: wij gaan hier beter uitkomen.
Ieder van ons.
Wij gaan niet besparen om te besparen. Wij gaan saneren om de welvaart te behouden
en te verzekeren. Wij hervormen zodat de welvaartsstaat er ook zal zijn als mijn kinderen
volwassen zijn. En zodat later hun kinderen, mijn kleinkinderen, er ook nog van kunnen
genieten. Wij doen niet aan sociale afbraak. Wij doen aan sociale renovatie.

12
Vanaf 3 november kan elk lid zijn
of haar stem uitbrengen om een
partijvoorzitter te kiezen. De twee
kandidaat-voorzitters, Bart De
Wever en Geert Vertongen, vertellen u waarom ze zich kandidaat
stellen.

Trendbreuk
Maar daarnaast willen wij ook breken met het ‘laksisme’ op het gebied van veiligheid,
van justitie, van migratie, van moslimradicalisme. Al te vaak werden deze problemen
niet serieus genomen of stonden de slachtoffers in de kou. Ook daar zullen wij duidelijk
maken dat er rechten én plichten zijn. Dat vrijheid niet kan bestaan zonder verantwoordelijkheid.
Onze politiemensen krijgen de middelen om efficiënt te werken. Straffen worden uitgezeten zoals ze worden uitgesproken. Drugs in het openbare domein tolereren wij niet.
Syriëstrijders worden bestraft en wordt de nationaliteit ontnomen. En in asiel en migratie
komen er duidelijke regels. Dat is de kracht van verandering.

19
Op 15 november vindt de Dag van
de Jeugdhuizen plaats. Jong N-VA
wil deze dag mee in de schijnwerpers zetten, want onbekend
maakt onbemind.

Wij zijn de verkiezingen ingegaan met een duidelijke keuze: het PS-model of het N-VAmodel. De Vlaamse kiezer heeft gekozen. En nu is het aan ons om het waar te maken.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Opvolging verzekerd
Half oktober legden drie nieuwe N-VA-Kamerleden en één nieuw
Vlaams Parlementslid de eed af. Ze volgen daarmee de volksvertegenwoordigers op die aangeduid werden als minister of staatssecretaris in de nieuwe federale regering.
Renate Hufkens

Johan Klaps

30, KESSEL-LO (LEUVEN), gemeenteraads- 44, BERCHEM
lid, adj.-woordvoerder Geert Bourgeois
gemeenteraadslid, zaakvoerder
Kamerlid
Kamerlid

Wouter Raskin

Caroline Croo

Moedige keuzes
voor de toekomst
Het Vlaams Parlement kwam helemaal tot leven
tijdens het debat over de Septemberverklaring
van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.
N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele
prees de nieuwe regering omdat zij erin is geslaagd een begroting in evenwicht te presenteren, ondanks de moeilijke budgettaire situatie.
“De Vlaming is op zoek naar rechtlijnige politici.
Hij wil vertrouwen schenken aan leiders die niet
kiezen voor gemakkelijke maar voor eerlijke antwoorden”, stelt Diependaele vast. Want iedereen
begrijpt dat de schulden van vandaag een hypotheek leggen op onze verdere sociaal-economische
ontwikkeling. Vandaar de aangekondigde besparingen, waarbij de overheid in de eerste plaats zelf
bespaart.

Besparen met visie

42, BILZEN, voorzitter gemeenteraad,
provinciaal bewegingsverantw. N-VA
Kamerlid

51, MELLE
tandarts
Vlaams volksvertegenwoordiger

Deze regering bespaart met een visie, op korte én
op lange termijn. “Niet alleen verminderen we de
belastingen voor de komende generaties, we creeren ook beleidsruimte. Al in 2015 investeren we
extra in welzijn, innovatie en scholenbouw. En de
komende jaren gaan we steeds meer investeren.”

Ook Brussel moet Syriëstrijders aanpakken
Volgens Brussels parlementslid Johan Van den Driessche
hinken de Brusselse gemeenten achterop bij de aanpak
van Syriëstrijders. Uit cijfers van zijn collega in het Vlaams
Parlement, Karl Vanlouwe, blijkt dat ongeveer de helft van
de ‘Belgische’ Syriëstrijders - 141 in totaal - afkomstig zijn
uit Brussel.

Voor Karl Vanlouwe en Johan Van den Driessche moeten de
Brusselse gemeenten zelf maatregelen nemen: van ambtelijke
schrapping uit de bevolkingsregisters tot een kordate toepassing
van GAS-boetes en meer domiciliecontrole.
4
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Eerder namen Vlaamse steden als Antwerpen, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde al maatregelen. Ook de Brusselse procureurgeneraal wil juridisch optreden tegen Belgische jongeren die naar
Syrië zijn vertrokken en hier nog uitkeringen of kindergeld ontvangen. Maar uit het bevolkingsregister van de stad Brussel werden tot dusver amper twee Syriëstrijders geschrapt.

HALFRON D

N-VA waakt over
Nederlands in
kinderopvang

Bescherming
kustpolders niet
langer dode letter
Na twintig jaar politiek getouwtrek heeft de
Vlaamse Regering een beslissende stap gezet in
de bescherming van de historisch waardevolle
poldergraslanden. Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele vond een politieke meerderheid
om die bescherming voorlopig af te dwingen.

© Nationale Beeldbank

“Het gaat om delen van onze kustpolders die al eeuwen als grasland worden gebruikt”, verduidelijkt
Wilfried Vandaele. Hij woont zelf in de kustgemeente De Haan, waar al heel wat grasland is verdwenen. “De poldergraslanden herbergen nochtans
heel wat zeldzame planten en vogels.”

Vlaanderen kan opvanginitiatieven helaas niet verplichten om
Nederlands te gebruiken in hun dagelijkse werking.
Het decreet over de kinderopvang, dat dit jaar in werking trad,
bevat ook voorwaarden over taalkennis en -gebruik in de
Vlaamse kinderopvang. Onder meer de Franse Gemeenschap
stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof. Dat verwierp de
meeste bezwaren, bijvoorbeeld tegen de voorrangsregels in
Brussel. Helaas oordeelde het Hof ook dat Vlaanderen opvanginitiatieven niet kan verplichten om Nederlands te gebruiken
in hun dagelijkse werking.

De bescherming van dat natuurerfgoed bleef op vele
plaatsen dode letter omdat de overheid eerst een
lijst moest vastleggen van bijzonder waardevolle
graslanden. “Daarover is jarenlang gepalaverd en intussen werden honderden hectaren omgeploegd.
Een oppervlakte van 300 voetbalvelden sinds
2005!” Nu de Vlaamse Regering die lijst voorlopig
heeft vastgelegd, volgt een openbaar onderzoek.
Daarna legt de regering de lijst deﬁnitief vast.

“Kinderopvang kan een actieve rol spelen in de strijd tegen taalachterstand, zeker in Brussel en de Vlaamse Rand. Gelukkig kan
de Vlaamse regelgeving, die de opvanginitiatieven oplegt om een
aantoonbaar taalbeleid te ontwikkelen, een sterke hefboom betekenen. Daarvan ben ik overtuigd.”
© Thinkstock

Jarenlang gepalaver

“Ik ben tevreden dat het grootste deel van de taalvoorwaarden
overeind is gebleven. Tegelijk ben ik erg teleurgesteld dat het gebruik van het Nederlands in de kinderopvang niet afdwingbaar
is”, zegt Vlaams Parlementslid Lies Jans, die daar hard voor had
geijverd.
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Ook federaal vertrouwen, verbinden, vooru
11 oktober 2014 zal de geschiedenis ingaan als de dag dat er, na
25 jaar PS-bestuur, een centrumrechtse coalitie zónder socialisten de eed aflegde. De N-VA zit dus niet enkel op Vlaams niveau
aan het roer. Want ook op federaal niveau krijgt de Vlaamse
kiezer eindelijk het bestuur waarvoor hij heeft gekozen.
Op 8 december 2005 richtte Jan Jambon
in Brasschaat een N-VA-afdeling op.
Vandaag, amper tien jaar later, komt hij
als vice-eersteminister en minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken zo
maar even een gloednieuw federaal
regeerakkoord toelichten.
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Na 136 dagen onderhandelen hebben
we een federale regering. Mét de
N-VA en zónder de PS. Bent u tevreden met het resultaat?
Jan Jambon: “Zeker en vast. In 2003
zetelde Geert Bourgeois nog als enige
N-VA’er in het federale parlement. En

nu, na elf jaar oppositie voeren, zit de
N-VA voor het eerst mee aan het stuur
van een centrumrechtse regering. Met
drie ministers en twee staatssecretarissen heeft onze partij een zeer mooi pakket aan bevoegdheden. We kunnen nu
eindelijk werk maken van de maatregelen die vorige regeringen hebben nagelaten te nemen. Ik wil daarvoor trouwens ook al onze militanten, leden,
medewerkers en parlementsleden bedanken. Zonder hun inzet, engagement
en vertrouwen waren we nooit zover
kunnen komen.”

BREEDBEEL D

© Belga image

lastingen verhogen, dan compenseren
we dat op andere domeinen. Anders
gezegd: voor elke euro die we nemen,
geven we er één terug. Zo zullen we aan
het einde van de rit globaal minder belastingen betalen.”
Toch wordt dit door velen niet zo ervaren. De politie plant protestacties,
de vakbonden betogen, … Zijn al die
besparingen wel nodig?
Jan Jambon: “Deze maatregelen zijn
moeilijk, maar noodzakelijk. Ze zorgen
ervoor dat mensen die nu werken nog
een pensioen zullen hebben, dat onze
kinderen nog dezelfde sociale bescherming zullen genieten en dat onze kleinkinderen niet gebukt hoeven te gaan
onder onbetaalbare schulden. Als we de
aanhoudende toename van schulden en
belastingen willen stoppen, dan moeten
we nú ingrijpen. Deze regering doet dus
wat ze hoort te doen en wat de PS niet
wou doen: de rekening op orde brengen
zodat we niet langer méér uitgeven dan
er binnenkomt.”

“

itgaan
Heeft de N-VA haar stempel kunnen
drukken op het regeerakkoord?
Jan Jambon: “De N-VA zorgde absoluut
voor de kracht van verandering aan de
onderhandelingstafel. De federale regering voert de grootste sanering door sinds
de Tweede Wereldoorlog. In de eerste
plaats bespaart de overheid op de kosten
van haar eigen werking, zo’n 8,4 miljard
euro. Daardoor kunnen we een begroting
in evenwicht bereiken in 2018. En daarbovenop pompen we 3,6 miljard in de
economie. Dat leidt tot meer jobs en dus
koopkracht voor onze gezinnen en meer

competitiviteit voor onze bedrijven.”
Het evenwicht tussen besparen en
belasten bleek tijdens de onderhandelingen een harde noot om kraken.
Waarom niet iets minder besparen en
wat meer belasten?
Jan Jambon: “Dit land heeft al de hoogste belastingdruk ter wereld. Nóg meer
belastingen heffen zou de economie
kapot maken. Daarom zorgt deze federale regering ervoor dat de belastingdruk daalt, ondanks de grote saneringsoefening. En wanneer we bepaalde be-

De N-VA zorgde
absoluut voor de kracht
van verandering in het
federale regeerakkoord.

Ook over de structurele veranderingen in de pensioenen is al heel wat
inkt gevloeid. De N-VA beloofde in
haar verkiezingsprogramma dat de
wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar
zou blijven. Maar die blijkt nu op 67
jaar te worden gelegd?
Jan Jambon: “De N-VA houdt haar beloftes. Deze legislatuur blijft de wettelijke
pensioenleeftijd 65 jaar. Vanaf 2030 zullen we werken met een puntensysteem
op basis van onder andere de gemiddelde levensverwachting. Daardoor zal
de pensioensleeftijd in 2030 de facto op
67 jaar liggen. Dat nieuwe puntensysteem zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid en vooral de betaalbaarheid van
ons pensioensysteem gewaarborgd blijven.
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België volgt daarmee ook het voorbeeld
van buurlanden zoals Duitsland en
Nederland. Als we eerlijk zijn tegenover
onszelf, dan weten we allemaal dat deze
stap noodzakelijk is. We hebben die
beslissing al veel te lang voor ons uitgeschoven.”

“

Voor elke euro die we nemen,
geven we er één terug.

Wordt iedereen dan over dezelfde kam
geschoren? Wat bijvoorbeeld met mensen die 35 of 40 jaar zwaar fysiek werk
hebben gedaan?
Jan Jambon: “Het is essentieel dat iedereen
zijn duit in het zakje doet. Langer werken
moet natuurlijk hand in hand gaan met
betere en andere tewerkstellingskansen
voor oudere werknemers. We moeten werkgevers responsabiliseren om oudere werknemers niet af te schrijven. Ze moeten er
daarentegen in blíjven investeren. Ook de
overheid, zelf een grote werkgever, moet
nadenken over hoe ze ouderen aan de slag
kan houden. Een voorbeelddossier is de
politie. Natuurlijk zal een 55-jarige geen gevaarlijke interventies of nachtshifts meer
hoeven te doen. Maar we moeten samen
met de sociale partners wel bekijken welk
aangepast werk wél mogelijk is.”
Er staan geen communautaire punten
in het regeerakkoord. Heeft de N-VA het
confederalisme opgeborgen?
Jan Jambon: “De N-VA-statuten blijven ongewijzigd. Wij blijven geloven in het confederalisme. Tegelijk is er nood aan een
sociaal-economische herstelregering. Want
vergis u niet: om dat herstel duurzaam te
verankeren, zullen we de omslag naar het
confederalisme moeten maken. En het
debat daarover zal de volgende legislatuur
ten volle kunnen worden gevoerd, zonder
wettelijke of grondwettelijke hinderpalen.”
Waar wilt u als minister van Veiligheid
en met de groeiende dreiging van IS op
de achtergrond de komende jaren
werk van maken?
Jan Jambon: “Ik wil ervoor zorgen dat
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men zich veiliger voelt. Deradicalisering
is daarbij een belangrijk element. Er zal
worden ingezet op preventie: bijvoorbeeld het voorkomen van radicalisering
in gevangenissen, het bestrijden van jihadistische websites en een strengere
screening bij tewerkstelling in kritieke installaties zoals de kerncentrales, de luchthaven of de metro. Maar ook het repressieve luik is belangrijk. Wie gaat
strijden bij groeperingen die vinden dat
onze maatschappij verwerpelijk is, moet
niet op ons begrip rekenen. Daarom wil
ik het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid en de Nationale Veiligheidsraad weer activeren. De PS heeft
met onze veiligheid gespeeld door deze
organen te verwaarlozen. De Nationale
Veiligheidsraad vormt het ideale platform
om alle belangrijke actoren zoals de
federale politie, de inlichtingendiensten
en het crisiscentrum samen te brengen.
U bent eveneens bevoegd voor Binnenlandse Zaken. Wat zijn volgens u
de grootste uitdagingen?
Jan Jambon: “Als minister van Binnenlandse Zaken wil ik meer inzetten op de

bestrijding van overlast. Het kan niet zijn
dat een agent wordt toegetakeld omdat hij
zijn werk correct uitvoert. Daarom voeren
we een nultolerantie in tegen geweld op
politiepersoneel en mensen met een
openbare functie zoals buschauffeurs. Er
komt ook een klokkenluidersstatuut voor
agenten. Want het tart alle verbeelding
dat een klokkenluider zwaarder wordt gestraft dan degene die de misdrijven
pleegt. Om deze en andere wanpraktijken
te vermijden, wil ik bovendien de controle op de politie- en de inlichtingendiensten versterken. En met een hervorming
van de brandweer trekken we absoluut
de kaart van de vrijwilligers. Tot slot moeten mensen in nood worden geholpen in
hun eigen taal. Hulpoproepen moeten

“

De N-VA-statuten blijven
ongewijzigd. Wij blijven
geloven in het confederalisme.

worden behandeld in vier talen en bij een
interventie rond de taalgrens en in Brussel
moet steeds iemand van de hulpdienst
aanwezig zijn die de tweede landstaal
machtig is.”

BREEDBEEL D

Drie ministers, twee staatssecretarissen
en een Kamervoorzitter
De N-VA levert drie ministers en twee staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt
meteen ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen die regeringsploeg. Het gaat om belangrijke
bevoegdheden als Binnenlandse Zaken, Financiën, Defensie en Openbaar Ambt. En met Siegfried Bracke
wordt een N-VA’er voorzitter van de Kamer.

• Johan Van Overtveldt (59) is minister
van Financiën. Voor die functie kan hij
bogen op een ruime ﬁnancieel-economische expertise. Voor hij eind 2013 lid
werd van de N-VA, was Johan hoofdredacteur van het zakenblad ‘Trends’.
Bij de jongste Europese verkiezingen
behaalde hij als kersvers lijsttrekker
meteen een zetel in het Europees Parlement.

© ID/Frederik Beyens

• Steven Vandeput (47) uit Hasselt werd
minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Sinds 2010 vertegenwoordigde
hij de N-VA in de Kamer. Daar spitste
hij zich toe op belangrijke technische
dossiers inzake mobiliteit, meer bepaald de NMBS, begroting, wetenschap en technologie.

© Belga Image

• Jan Jambon (54) werd niet alleen vicepremier maar ook minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast
met Grote Steden en de Regie der Gebouwen. Jan zetelde al sinds 2007 in
de Kamer. Sinds 2008 leidde hij daar
als voorzitter de N-VA-fractie in goede
banen. Jan woont in Brasschaat, waar
hij sinds 2013 ook burgemeester was.

Theo Francken, Steven Vandeput, Jan Jambon, Elke Sleurs en Johan Van Overtveldt
vertegenwoordigen de N-VA in de federale regering.
• Elke Sleurs (46) werd aangeduid als
staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding
van de ﬁscale fraude en Wetenschapsbeleid. In 2010 werd Elke rechtstreeks
verkozen tot senator. Sinds 25 mei 2014
zetelde ze in het Vlaams Parlement en
de hervormde Senaat. Als gynaecologe is gezondheidszorg haar prioriteit.
Ethische dossiers zoals euthanasie,
abortus, draagmoederschap en orgaandonatie volgt Elke op de voet. Sinds
2012 is ze ook actief in de Gentse
gemeenteraad.

• Theo Francken (36) mag als staatssecretaris aan de slag met de bevoegdheden Asiel en Migratie en Administratieve vereenvoudiging. Als Kamerlid blonk hij sinds 2010 uit in domeinen zoals asiel en migratie, defensie en
het koningshuis. Op zijn initiatief is
onder meer de wet rond gezinshereniging verstrengd, de snel-Belgwet afgeschaft en betalen de leden van de
koninklijke familie eindelijk ook belastingen. In 2012 werd Theo burgemeester van Lubbeek.

Hendrik Vuye nieuwe voorzitter N-VA-Kamerfractie
Jan Jambon wordt als voorzitter van de N-VA-Kamerfractie opgevolgd door Hendrik Vuye.
“Ik vind het een hele eer om de grootste Vlaams-nationale fractie in de Kamer ooit te
mogen leiden”, reageert Vuye. “We moeten de kracht van verandering nu ook daar laten
blijken. Het is mijn ambitie om de stem van de N-VA in het parlementaire debat rechtlijnig en consequent te vertolken.”

Hendrik Vuye is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Ronse. Hij studeerde rechten, criminologie en filosofie aan de KU Leuven.
Aan diezelfde universiteit promoveerde hij tot doctor in de rechten in 1993. Vandaag is Vuye professor staatsrecht aan de
universiteit van Namen.
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Ledencongres schaart zich volmondig
achter federaal regeerakkoord
Op het ledencongres in Antwerpen op 9 oktober werd het federale
regeerakkoord vrijwel unaniem goedgekeurd. Daarmee krijgen de
Vlamingen die op 25 mei voor verandering kozen ook echt een
ander beleid.
Nemen én geven

© ID/Frederik Beyens
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“Maar het is niet enkel een besparingsregering”, zo zette Bart De Wever de
puntjes op de i in zijn slottoespraak.
“Het is vooral een herstel- en hervormingsregering.” Eerder op de avond
had medeonderhandelaar Jan Jambon
dat ook al verduidelijkt: “Saneren is
meer dan besparen. Deze regering moet
ook de competitiviteit van onze economie herstellen, structurele hervormingen doorvoeren en het samenleven
versterken.” Of om de woorden van
Johan Van Overtveldt te gebruiken, die
als medeonderhandelaar het luik over
werk en ﬁnanciën toelichtte: “We krijgen een regering die saneert, stimuleert
en soigneert.”

Het goedgekeurde federale regeerprogramma staat voor een beleid dat de
tering naar de nering zet, een evenwicht
in de begroting realiseert via structurele
besparingen, en de belastingkraan eindelijk dichtdraait. “We
vragen geld aan de mensen die hun kapitaal in
belastingparadijzen
wegstoppen en geven
geld aan mensen die
werken of met een
kleine uitkering moeten
rondkomen”, verklaarde
Bart De Wever. Zijn conclusie: “Het regeerakkoord beantwoordt aan
het N-VA-model.”
Bart De Wever: “Het regeerakkoord beantwoordt aan het
N-VA-model.”
Aan De Wevers slottoespraak ging een grondige toelichting van het federale
Op www.n-va.be/nieuws/
regeerakkoord vooraf. Bart De Wever
federaal-regeerakkoord vindt u
zelf, Jan Jambon en de andere federale
onder andere een sfeerreportage van
onderhandelaars gaven tekst en uitleg
het congres en de integrale toespraak
bij de verschillende onderdelen van het
van Bart De Wever.
akkoord. Daarna volgde een uitgebreide

Johan Van Overveldt: “We krijgen een regering die saneert,
stimuleert en soigneert.”
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Zo’n 2 500 enthousiaste leden kwamen
naar de Lotto Arena om te beslissen
over de deelname van de N-VA aan de
nieuwe federale regering. Die regering
met CD&V, Open Vld en MR is geen belastingregering zoals de vorige, maar
een besparingsregering die werkende
mensen wil belonen.

en af en toe geanimeerde vragenronde,
waarin de leden hun overblijvende vragen en opmerkingen aan de onderhandelaars konden voorleggen. Bij de
slotstemming werd de vereiste tweederdemeerderheid moeiteloos gehaald.
Onze kinderen en kleinkinderen kunnen dus op hun beide oren slapen: de
verandering voor vooruitgang komt
eraan!

2 500 N-VA-leden keurden het regeerakkoord quasi unaniem
goed.

GEM ANDATEER D

Wonen:
meer dan het dak boven je hoofd

Om met de deur in huis te vallen:
waarom Wonen?
“In 2009 werd ik voor het eerst
Vlaams Parlementslid. Ik zette toen onmiddellijk mijn zinnen op Wonen.
Deels omwille van mijn eigen sociale
woonverleden, maar vooral omdat
wonen nu eenmaal iets is dat de mensen bezighoudt. Het gaat immers niet
alleen over het traditionele dak boven
je hoofd. Wonen gaat ook over levenskwaliteit, over energieverbruik, over heel veel centen,
over de vraag hoe we in de
toekomst zullen wonen, en ga
zo maar verder.”
Met dat laatste bedoelt u
ongetwijfeld nieuwe woonvormen als co-housing en
dergelijke?
“Dat klopt. Al is het begrip
‘samenwonen’ in onze regelgeving nog niet voldoende gekend. Zo kan samenwonen
met enkele voormalige studievrienden als een stedenbouwkundige inbreuk worden
beschouwd, en je zowaar een
boete kosten. Maar samenwonen kan ook interessant
zijn voor de groeiende groep
van alleenstaanden, om te besparen op kosten. Of voor
onze senioren, die vandaag
vaak in verouderde en veel te
grote huizen wonen.”

“Ja, en daarom blijven we ook uitdrukkelijk eigendomsverwerving ondersteunen. Zo blijft de woonbonus
bestaan. En naast tal van energiepremies hebben we ook de renovatiepremie behouden. Die premie wordt
voortaan wel over maximaal drie jaar
terugbetaald. Op die manier hebben
we de hoogte van het premiebedrag –
10 000 euro - kunnen behouden.”

Intussen barst de Vlaamse Woonlening uit haar voegen?
“Het klopt dat de voorziene budgetten
elk jaar snel op zijn. Hier past echter
een serieuze kanttekening bij. De
Vlaamse Woonlening is een ‘sociale
lening’ en zou dus in de eerste plaats
die mensen ten goede moeten komen
die bij de ‘traditionele’ banken geen
lening kunnen krijgen. En niet te vergeten: gezinnen met een beperkt inkomen. Maar vandaag zien we dat zowat
tachtig procent van de Vlaamse gezinnen voor zo’n lening in aanmerking
komt. Dat zijn kopers die vaak ook bij
een private bank terechtkunnen.
Daarom gaan we de voorwaarden bijsturen, zodat de middelen
effectief terechtkomen bij
mensen met een beperkt inkomen.”

© ID/Benoit De Freine

Het Vlaamse woonbeleid grondig onder handen nemen. Dat is
de komende jaren een van de vele uitdagingen voor Vlaams viceminister-president en minister van Wonen Liesbeth Homans. En
wie haar een beetje kent, weet dat ze daarvoor ook staat te
springen.

Maar een eigen woning blijft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil op financieel
nog wel de Vlaamse droom. verantwoorde wijze woondromen realiseren.

Op naar sociaal wonen,
misschien wel uw stokpaardje?
“Inderdaad, maar sociale
huisvesting kan enkel werken als er een kwaliteitsvolle private huurmarkt is.
Daar gaan we dus ook voluit
op inzetten. Wat staat er allemaal op het programma?
Het verouderde patrimonium
dat energieverslindend is
verder renoveren. Tijdelijke
contracten invoeren, zodat
wie sterk genoeg is naar de
private huur- en/of koopmarkt kan doorstromen. Ten
slotte gaan we met een
grondige aanpassing van de
regelgeving onze sociale
huisvestingsmaatschappijen
versterken, zodat die meer
kunnen inzetten op onder
andere leefbaarheid.”
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Be s tuur s- en voor zitter s verk i e z ing e n

Twee kandidaat-voorzitters
voor de N-VA
Twee kandidaten hebben zich aangeboden om de partij voor te zitten: Bart De Wever en Geert Vertongen.
Huidig voorzitter Bart De Wever stelt zich voor de vierde keer verkiesbaar voor het mandaat van algemeen
voorzitter. Geert Vertongen is de voorzitter van de N-VA-afdeling in Diepenbeek. Beiden vertellen u op deze
bladzijden graag waarom ze zich kandidaat stellen.
Op 3 november ontvangt u als N-VA-lid
per post een uitnodiging om uw stem uit
te brengen. Stemmen kan per brief of

elektronisch via het ledenportaal tot
maandag 10 november. De uitslag van
de voorzittersverkiezingen zal bekend

worden gemaakt op de partijraad van
15 november.

Bart De Wever: “Nu moeten we ons
partijprogramma van verandering voor
vooruitgang in beleid omzetten”
Beste N-VA-leden,
Sinds 2010 zijn we op federaal niveau
de grootste partij. Sinds 2012 hebben we
in de provincieraden de grootste fracties
en hebben we ons lokaal verankerd met
in totaal 2 500 lokale burgemeesters,
schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden. Sinds 2014 zijn we ook Vlaams
én Europees de grootste partij. De N-VA
telt inmiddels meer dan 40 000 leden,
onder wie 6 000 lokale bestuursleden
verdeeld over een 300-tal afdelingen,
van Voeren tot De Panne.

gemeenten waar de N-VA lokaal het
bestuur in handen nam. In de Vlaamse
Regering waar Geert Bourgeois als
minister-president de leiding neemt. In
de federale regering waar de N-VA dé
motor is van een sociaal-economische
herstelregering.

Bovenal wil ik, samen met u allen, ons
programma mee helpen realiseren.

Kortom, we zijn goed op weg om onze
ambitie waar te maken: de N-VA consolideren als dé brede volkspartij van
Vlaanderen.
Maar dat werk is verre van af. Om ons
doel te bereiken moeten we nu resoluut de hand aan de ploeg slaan. De
eerstvolgende uitdaging volgt over exact
48 maanden. Dan vinden er opnieuw
gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. In die tijd moeten we ons
partijprogramma van ‘Verandering voor
Vooruitgang’ omzetten in beleid, op alle
niveaus. In de meer dan 130 steden en
12

Die omzetting van programma naar beleid is geen eenvoudige of evidente taak.
Onze snelle en forse groei stelt ons ook
voor nieuwe uitdagingen op het politieke, organisatorische en operationele vlak. Wij zijn altijd een partij
geweest van korte lijnen, van veel horizontale contacten tussen partij, fracties
en kabinetten. Het was vaak al een moeilijke oefening om alles op elkaar afgestemd te krijgen. Nu zal de complexiteit
daarvan enkel toenemen.

(43)
• Bart De Wever
• Deurne
n Antwerpen
• Burgemeester va
voorzitter
• Huidig algemeen
nderen
• Gehuwd, vier ki

Indien u dat nuttig en nodig acht, wil ik
de verantwoordelijkheid voor die opdracht, samen met een vernieuwd partijbestuur en dagelijks bestuur, opnemen. Dat is de reden waarom ik me
opnieuw kandidaat wil stellen als N-VAvoorzitter. Deze partij, onze partij, ligt u
en mij zeer na aan het hart. Met het oog
op ‘Verandering voor Vooruitgang’.

Tot uw dienst,
Bart De Wever

Geert Vertongen: “Wat na Bart?”
“Zeg, zou dat niet iets voor u zijn?” Toen
Bart De Wever zich nog niet had kandidaat gesteld om zichzelf op te volgen als
voorzitter van de N-VA, werd deze
vraag me herhaaldelijk gesteld. Daarom
was ik met wat vrienden over een mogelijke kandidatuur beginnen brainstormen. Want ook al zou Bart geen
nieuwe termijn aangaan, hij zou ook
in de toekomst de morele leider zijn.
De N-VA zal er nooit in slagen de publieke opinie van het tegendeel te overtuigen. In deze omstandigheden een
‘partijkandidaat’ naar voor schuiven als
geloofwaardige opvolger is moeilijk. De
buitenwereld doorprikt die illusie met
het grootste gemak.
Maar ‘nieuw bloed’ kan langzaam geloofwaardigheid opbouwen, een minder imposante invulling aan het voorzitterschap geven en voor de algemene
strategie nog altijd rekenen op het inzicht van Bart De Wever. Na het afsluiten van de regeerakkoorden op Vlaams
en federaal niveau, na het vastleggen
van de partijlijn door het succesvolle
congres begin dit jaar, en nu er in de
verste verte geen verkiezing in zicht is,
is dit misschien wel het uitgelezen moment om iemand van buiten de inner
circle een kans te geven.

• Geert Vertongen
(47)
• Diepenbeek
• Lijnpiloot
• Afdelingsvoorzitt
er
• Gehuwd, drie ki
nderen

confederalisme goed, als tussendoel
naar onafhankelijkheid. Ik stel de
leden voor dit op te nemen in onze
statuten. Dat zou heel wat nutteloze
discussies en aanvallen van andere
partijen vermijden.
• Waarom stemt slechts 30 à 40 procent op de N-VA? Waarom stemt een
in-de-democratie-gelovende burger
op partijen die statutair verkondigen
politieke accountability niet essentieel
te vinden?

Aandachtspunten

Toch kandidaat

• De lokale afdelingen mogen, na het
veroveren van de Dorpsstraat, nadrukkelijker betrokken worden in het
partijverhaal. Ik zie ze graag dichter
bij de top, in een vlakkere partijstructuur.
• Begin dit jaar keurde ons congres met
overweldigende meerderheid het

Wie wil weten waarom mijn kandidatuur staande blijft nadat Bart De Wever
zich alsnog kandidaat stelde en verdere
uitdieping van de bovenstaande aandachtspunten wenst, kan terecht op
• www.vertongenvoorvoorzitter.be
• Facebook.com/vertongengeert
• twitter.com/GeertVertongen

Arrondissementele bestuursverkiezingen
Van 13 tot en met 27 oktober vonden de bestuursverkiezingen op arrondissementeel niveau plaats, met telkens
een bijzonder groot aantal kandidaten én aanwezigen.
De leden kozen in elk arrondissement een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en bestuursleden. Er werden daarnaast honderd partijraadsleden gekozen die samen met de arrondissementele voorzitters en secretarissen hun arrondissement in de nationale partijraad van de N-VA zullen vertegenwoordigen.

Stemcomputers
Voor het eerst konden de leden hun stem uitbrengen via stemcomputers. De uitslag van elke stemronde kon op die manier
onmiddellijk worden bekendgemaakt. Een hele verbetering in vergelijking met de vroegere papieren stembrieven die manueel moesten worden geteld!
In het volgende magazine krijgt u een volledig overzicht van alle nieuwe arrondissementele voorzitters en secretarissen.
Wij wensen hen nu alvast proficiat en veel succes in hun functie!
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Marlies
Van de Walle
Marlies (30) verhuisde, met een tussenstop in Leuven, van
Ieper naar Antwerpen. Ze is er actief in de lokale afdeling
van zowel N-VA als Jong N-VA. Van jongs af volgt Marlies de
politieke actualiteit. En als @Marliesvdwalle mengt ze zich
op Twitter graag in het debat.
Toen ze haar diploma rechten had behaald in Leuven, bleef Marlies net als
vele studenten nog enkele jaren ‘plakken’ in de studentenstad. Ze vond werk
in Brussel en kocht samen met haar
man een huis in Antwerpen. Daarmee
zegde ze de landelijke Westhoek deﬁnitief vaarwel. Spijt van die keuze heeft
Marlies niet: ze voelt zich een echte
‘stadsmens’.
“Ik kom niet uit een typisch ‘Vlaams
nest’. Mijn Vlaamse reﬂex heb ik te danken aan het enthousiasme van mijn
leerkrachten geschiedenis. Die motiveerden mij ook om de actualiteit goed
te volgen. En eens overtuigd van het
ideeëngoed van de N-VA was het maar
een kleine stap om lid te worden van
de N-VA.”

Marlies is al een tijdje actief in het bestuur van Jong N-VA district Antwerpen.
“We vormen een kleine groep maar slagen er toch in om regelmatig eigen activiteiten te organiseren om meer jongeren te bereiken. Zo organiseerden we
onlangs na de jaarlijkse barbecue van
N-VA stad Antwerpen een ‘afterparty’
voor jongeren. En binnenkort komt er
een gespreksavond met Senaatsfractievoorzitter Annick De Ridder.” Recent
trad Marlies ook toe tot het bestuur van
N-VA district Antwerpen.
Marlies volgt de actualiteit nog steeds
op de voet. En via Twitter verkondigt ze
haar mening aan al wie het volgen wil.
“Louter uit nieuwsgierigheid maakte ik
in 2009 een Twitteraccount aan. Al snel
merkte ik dat Twitter een bijzonder in-

Ook de snelle en directe manier waarop
men met anderen kan discussiëren,
boeit Marlies. “Vaak kom je terecht in
heel interessante discussies. Maar
helaas is niet iedereen op Twitter even
tolerant voor de mening van een ander.
Ik ben al in discussies verzeild geraakt
waar de beleefdheid en het respect ver
te zoeken zijn. Gelukkig kan ik mij daar
snel overheen zetten. En in vergelijking
met enkele jaren geleden denk ik nu
wel iets langer na alvorens een tweet de
wereld in te sturen. Want eens op Twitter is het voor de eeuwigheid (lacht).
Tegenwoordig publiceren andere media
regelmatig tweets van gewone burgers.
Voor mij is dat een bewijs dat dit
medium snel aan belang wint. Een
extra reden dus om eerst goed na te
denken en dan pas te tweeten.”

Gezin: getrouwd met Tom

Culinair hoogtepunt: Hertog Jan in Brugge

Lid van de N-VA: sinds 2012

Laatste boek: Harry Potter and the Deadly
Hollows

Houdt van: de knuppel in het hoenderhok
gooien
Levensmotto: “Een dag niet gelachen is
een dag verloren”
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teressant medium is om het nieuws te
volgen. Het werkt heel snel. Nog voor
de kranten- of tv-sites een nieuw artikel
plaatsen, is het nieuws al bekend op
Twitter.”

Favoriete tv-programma: misdaadreeksen
Favoriete reisbestemming: Italië

Bilal Benyaich:
“Radicalisering is een complex gegeven
maar het is niet onomkeerbaar”
Bilal Benyaich (1982) is als politicoloog verbonden aan de VUB en
de UGent. Hij werkt bovendien voor Itinera Institute, de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen en Odisee (HUB). Vorig jaar
schreef hij ‘Islam en Radicalisme bij Marokkanen in Brussel’.
Waarom heeft u een boek geschreven
over dat thema?
“Tien jaar geleden verhuisde ik van
Diest naar Brussel. Ik zag hier hoe sommigen zich terugtrokken uit de samenleving en radicaler werden in hun
opvattingen over religie. Het fenomeen
van radicalisering komt voor binnen
alle religies en politieke stromingen.
Maar er bestond in het Nederlandstalige
landsgebied nog niet veel analyse- en
denkwerk over radicalisme binnen de
islam in België. Met het boek wil ik die
lacune helpen opvullen.”
De termen vliegen ons de laatste tijd
om de oren: extremisme, radicalisme, salaﬁsme, jihadisme. Wat betekenen ze?
“Radicalisme gaat over het streven naar
een andere orde. In het geval van de
islam streeft een aantal radicalen een
‘islamitische orde’ na. Ze wensen dat in
hun directe omgeving - en als het even
kan ook in de samenleving - de wetten
en regels van God domineren: de
shari’a. Radicalen zijn niet per deﬁnitie
extremisten. Een radicaal kan water in
de wijn doen, een extremist niet. Dat
geldt zo in de politiek, maar ook in religie. In het geval van de islam zijn de salaﬁsten radicaal. Het salaﬁsme is een
minoritaire strekking die wil dat moslims leven zoals de eerste moslims 14

eeuwen geleden. Ze praktiseren vaak
polygamie en dragen integrale sluiers of
niqaabs. In België zijn er enkele tienduizenden salaﬁsten. Die zijn allemaal
radicaal, maar niet allemaal extremistisch. De meerderheid eerbiedigt bijvoorbeeld het niqaab-verbod en andere
wetten. Een - weliswaar zichtbare - minderheid doet dat niet, denk aan onder
andere Sharia4Belgium of de Syriëstrijders. Die laatsten zijn gewelddadige extremisten, ‘jihadisten’, die een ‘heilige
oorlog’ willen voeren. De meeste salaﬁsten zijn orthodoxe, ongevaarlijke
moslims, maar ze vormen wel de kweekvijver van jihadisten.”

klare brokken wordt gebracht en makkelijk wordt verspreid via het internet.
De predikers jagen op personen die op
zoek zijn naar antwoorden, naar respect, erkenning en een groepsgevoel.
Daar trapt een aantal jongeren in, vaak
jongeren die worstelen met hun identiteit en hun gevoel van eigenwaarde.
Sommigen zijn delinquent (geweest),
anderen kansarm, nog anderen gewoon
op zoek naar iets dat zin geeft aan hun
leven. Radicalisering is een complex gegeven maar het is niet onomkeerbaar.
Het is goed dat moslims bij ons zich eindelijk verzetten tegen radicalen. Want
de antwoorden zullen niet alleen van
beleidsmakers moeten komen maar ook
uit de religieuze gemeenschappen zelf.”

In de rubriek Buitenwacht laten wij elke maand een extern expert aan het woord.
Hij of zij verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

BUI TENWACH T

Wat is er volgens u
verkeerd gelopen?
“Radicalisering is een
complex fenomeen dat
religieuze, sociologische, psychologische,
politieke en economische dimensies kent. Je
kan het dus onmogelijk toeschrijven aan
één oorzaak. Toch zijn
er enkele belangrijke
elementen. Enerzijds is
er de ideologie. De radicale islam is een
ideologie die in hap-

Bilal Benyaich: “De radicale islam is een ideologie die in
hapklare brokken wordt gebracht en makkelijk wordt verspreid
via het internet.”
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EUR O PA

Het team van Juncker doorgelicht
De nieuwe Europese Commissie staat in de steigers. De voorbije weken werden de 27 kandidaat-Commissarissen daarom
aan een spervuur van vragen onderworpen, telkens in een drie
uur durend kruisverhoor. Ook de N-VA-Europarlementsleden
hadden hun vragen voor de kandidaten klaar.
De hoorzittingen zijn een uitstekend instrument om uit te maken of een kandidaat-Commissaris de juiste man/
vrouw op de juiste plaats is. De verwachtingen waren alvast bijzonder
hoog gespannen, de zenuwen eveneens. Ook benieuwd hoe het team van
Commissievoorzitter Juncker de hoorzittingen doorstond?

Kwaliteit kandidaten erg
verschillend
Al snel werd het verschil in kwaliteit
tussen de kandidaten duidelijk. Lieten
een bijzonder goede indruk na: de
Nederlandse ‘supercommissaris’ Frans
Timmermans, die zowel scoorde op inhoud als meertaligheid, de Deense
Margrethe Vestager en ook – het mag
zeker gezegd – Marianne Thyssen. De
voormalige voorzitster van CD&V
slaagde erin haar toehoorders te overtuigen om te werken aan een socialer
Europa, met respect voor de bevoegdheden van de lidstaten. Daarvoor

kreeg ze applaus van op (bijna) alle
banken. Dat kan niet gezegd van enkele
kandidaten die grandioos door de
mand vielen: de Sloveense Alenka
Bratusek werd – terecht – naar huis
gestemd omdat ze vederlicht woog
voor haar portfolio (Energie-Unie).

allen de ﬁnale stemming, ieder met de
steun van de traditionelen.

Hervorming omarmen
De voorbije Europese verkiezingen
maakten duidelijk dat Europa een
nieuwe richting moet inslaan: hervormingen en concrete resultaten moeten
het gedeukte vertrouwen van de burgers in Europa herstellen. Commissievoorzitter Juncker zal hier en daar nog
wel een verschuiving doorvoeren in de
portfolioverdeling voor de vertrouwensstemming op 22 oktober, maar hij
zal het wel halen.

Partijpolitiek steekspel
Nochtans is competentie helaas niet altijd een doorslaggevende factor. Binnen de ‘Grote Coalitie’ hielden de
christendemocraten (EVP), socialisten
(S&D) en liberalen (ALDE) elkaar op de
moeilijke momenten in evenwicht.
Maar de wittebroodsweken van het
huwelijk leken voorbij toen socialisten
en liberalen de frontale aanval inzetten
op de EVP-kandidaat Miguel Cañete
(Klimaat en Energie), die van belangenvermenging werd beschuldigd.
Hierop volgde een bijwijlen droevig
politiek steekspel, waarbij alle mindere kandidaten in één zak werden gegooid. Als bij wonder overleefden

De N-VA stelt zich zoals steeds constructief-kritisch op. Ondanks de vele
opmerkingen die men bij deze kandidaat-Commissie kan maken, valt niet
te ontkennen dat de nood om te hervormen ook doordringt in het Berlaymontgebouw. Misschien te weinig of te
traag, maar er is toch een duidelijke
evolutie zichtbaar. Het feit dat het alter
ego van Juncker in deze Commissie,
Frans Timmermans, onder meer moet
zorgen voor meer subsidiariteit en
minder regeldrift, is daar een concreet
voorbeeld van. Die evolutie zal de N-VA
als hervormingspartij graag omarmen
en steunen.

Sander Loones volgt Johan Van Overtveldt op
Als minister van Financiën in de nieuwe federale regering
zetelt Johan Van Overtveldt niet langer in het Europees Parlement. Hij wordt er opgevolgd door Sander Loones.
Sander (35) is jurist van opleiding, getrouwd en vader van twee kindjes. Hij woont
in Dilbeek maar is sterk verbonden met Oostduinkerke, waar hij geboren en getogen is. Als coördinator van de N-VA-studiedienst was Sander een van de sterke
mannen achter de schermen bij de Vlaamse en de federale regeringsonderhandelingen. Voordien was hij actief op het studiebureau van de federale Dienst
Vreemdelingenzaken en bij consultancybureau PWC.
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Ebola klopt aan de Westerse poorten
Ebola, het zeer besmettelijke en dodelijke virus, is aan een
opmars bezig die niet alleen de medisch-wetenschappelijke
wereld maar ook de publieke opinie bijzonder veel zorgen
baart. Terwijl het virus vroeger slechts geïsoleerd uitbrak in
Centraal-Afrika, klopt het nu aan onze Westerse poorten.

Het was de Vlaming Peter Piot die in
1976 het ebolavirus in Congo ontdekte.
Tot nu toe bleven uitbraken van het
virus steeds beperkt tot CentraalAfrika en ook beperkt in omvang en
tijd. Dat is nu wel even anders, met
meer dan negenduizend doden en besmettingen, en de eerste gevallen van
besmetting in West-Europa en de Verenigde Staten.

een leegloop van personeel en patiënten in de reguliere diensten.

Ook hier een kordate aanpak
En hier bij ons? Niettegenstaande dit
land een logistieke draaischijf is en via

laten liggen. Ondertussen groeit de
ongerustheid. De nieuwe federale
minister van Volksgezondheid is zelf
arts en weet meteen wat haar te
doen staat.”
“Het heeft bovendien geen zin om reactief op te blijven treden en elke reiziger uit die gebieden als een
tikkende tijdbom te gaan opvolgen.
We moeten proactief handelen en tijdelijk het visabeleid van en naar de
getroffen gebieden verstrengen”,

Onmiddellijke en globale
maatregelen

“Maar we moeten erover waken de
lokale hulpverlening niet verder te ontwrichten”, vult Vlaams Parlementslid
en tevens arts Peter Persyn aan. Peter
was ook een tijdje arts in Congo. “Er
is zeker nood aan logistieke steun,
maar extra middelen moeten vooral
gaan naar operationele organisaties
zoals Artsen zonder Grenzen. Die hebben bewezen ervaring en expertise in
zulke heel specifieke medische crisissituaties. Bovendien doen zij op het
terrein voornamelijk een beroep op
lokaal personeel. Er dreigt inmiddels

© Thinkstock

“De internationale gemeenschap heeft
te traag gereageerd”, vindt Europees
Parlementslid en arts Louis Ide. “Maar
gelukkig is het bewustzijn nu gegroeid
dat onmiddellijke en globale maatregelen nodig zijn. De maatregelen die
bijvoorbeeld de VS nemen – ze sturen
drieduizend militairen naar de getroffen landen om een quarantaine in te
stellen en verdere verspreiding tegen
te gaan – komen geen dag te vroeg.”

Het ebolavirus zou wel eens hier kunnen zijn om te blijven. En dan wordt het
zeker een zaak van de Westerse wereld.

Zaventem in verbinding staat met
Afrika en de hele wereld, lijkt er hier
geen vuiltje aan de lucht. “Er is nog
geen nationaal actieplan voorzien, en
dat baart zorgen”, klinkt het bij Peter
Persyn. “Een eenduidig plan is geen
overbodige luxe. Het is utopisch te
denken dat ebola ons land links zal

raadt Persyn aan. Ook overleg tussen
Europese partners dringt zich op,
zodat aanpak en maatregelen onderling afgestemd en eenduidig kunnen
worden doorgevoerd. Tegelijk moet
Europa extra middelen vrijmaken
voor de getroffen gebieden in WestAfrika.
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Jong N-VA steunt de Dag van
de Jeugdhuizen
Op 15 november organiseert ‘Formaat’ de Dag van de Jeugdhuizen. Jong N-VA wil deze dag mee in de
schijnwerpers zetten. Want jeugdhuizen zijn belangrijke ontmoetingsruimten voor de lokale jeugd. Doordat jongeren zelf activiteiten organiseren en beslissingen nemen, groeien niet alleen hun organisatorische
vaardigheden maar ook hun verantwoordelijkheids- en gemeenschapszin.
Formaat is de federatie van jeugdhuizen
in Vlaanderen en overkoepelt 414 jeugdhuizen. Heel wat jongeren engageren
zich in een jeugdhuis: meer dan 50 000
jongeren zijn er lid van en meer dan
8 000 vrijwilligers zorgen er achter de
schermen voor dat hun jeugdhuis blijft
draaien. Voor Formaat staat de zelforganiserende kracht en verantwoordelijkheidszin van jongeren daarbij centraal.
Zo bouwen ze mee aan een sterke positie van jongeren en hun initiatieven in
de samenleving. Iets wat ook Jong N-VA
uiteraard wil aanmoedigen.

Gemeenschapsvorming
In het jeugdhuis kunnen jongeren terecht voor een babbel en een drankje.
Maar het is vooral een plaats die
waardevolle processen in gang zet. Men
leert, creëert, participeert en werkt
samen. Een goed gerund jeugdhuis is zo
een verantwoord alternatief voor jongeren die geen eigen stek of uitdaging
meer hebben en dan maar vaak als
‘hangjongeren’ worden bestempeld.
Daarnaast is een jeugdhuis ook een leerschool voor het respectvol omgaan met
elkaar. Per slot van rekening staat een
jeugdhuis vanzelfsprekend niet op zichzelf in een gemeente of stad. Het is
daarom belangrijk dat er een goede wisselwerking bestaat met de buurtbewoners. Ook dit verhaal heeft immers zijn
rechten én plichten. Jongeren blijven
jongeren, maar respect voor de omgeving moet een van de primaire uitgangspunten zijn. Overlast is dus uit den boze.
Vanuit die context werken jeugdhuizen
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In de rubriek Jong Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EUWEN

Jeugdhuizen werken op kleine en grotere schaal aan gemeenschapsvorming.
op kleine en grotere schaal aan gemeenschapsvorming. Laat het nu net dát zijn
wat Jong N-VA wil promoten.

in te zetten en meer geïnteresseerd te zijn
in politiek dan de gemiddelde Vlaamse
jongere. Dat soort positieve burgerschapshouding vindt Jong N-VA belangrijk.

Voor álle jongeren
Volgens een recent onderzoek van Formaat zijn jeugdhuizen echter geen perfecte weerspiegeling van de maatschappij. Jongeren uit het algemeen
secundair onderwijs en het kunstsecundair onderwijs zijn meer geneigd om
zich te engageren dan leerlingen uit het
beroeps- of technisch onderwijs. Jong
N-VA wil dat álle jongeren zich aangesproken voelen. Dat kan bijvoorbeeld
via informatiemomenten op school.
Want vaak weten jongeren uit het tso of
bso minder goed wat zo’n jeugdhuiswerking inhoudt.
Hetzelfde onderzoek meldt daarnaast
dat jeugdhuizen jongeren aanzetten om
zich voor andere projecten/verenigingen

Onbekend maakt onbemind
Met de Dag van de Jeugdhuizen wil Formaat – én Jong N-VA – laten zien dat
deze plaatsen unieke plekken zijn. 15
november moet het imago van de jeugdhuizen verbeteren en bij jongeren interesse wekken om naar een lokaal
jeugdhuis te gaan. Daarnaast krijgen
onder andere buren, ouders en beleidsmakers de kans om de jeugdhuizen te
bezoeken. Kortom, het is de perfecte gelegenheid om elkaar en elkaars bezorgdheden te leren kennen. Neem dus zeker
de tijd om het lokale jeugdhuis eens van
naderbij te bekijken. Want onbekend
maakt onbemind.
www.jeugdhuis.be

ONVERGETELI JK

De archieven van de Vlaamse Beweging worden dertig
Het archief-, documentatie- en onderzoekscentrum
ADVN bestaat in 2014 dertig jaar. Bij zijn oprichting
in 1984 zag het archieflandschap er helemaal anders
uit. Maar de opdracht van de instelling blijft onveranderd: het uitbouwen en beheren van een erfgoedcollectie rond de Vlaamse
beweging en andere nationale bewegingen, en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek over die onderwerpen.

en maakt de resultaten daarvan bekend via onder meer colloquia, tentoonstellingen en publicaties.

© ADVN 2014

Het ADVN werd in 1984 opgericht door Frans-Jos Verdoodt.
De nood aan zo’n instelling was toen groot. Want in tegenstelling tot andere vergelijkbare bewegingen (de
socialistische, katholieke,
liberale, …) ontbrak het de
Vlaamse Beweging aan een
archief- en onderzoekscentrum. Verdoodt heeft die
Daarnaast heeft het ADVN
leemte niet alleen opgeaandacht voor thema’s zovuld, hij verruimde ook systematisch de focus van de
als culturele identiteit, natievorming en migratieprocesinstelling: van het Vlaamssen. Over al die ondernationalisme naar de breedst
In
augustus
werd
Frans-Jos
Verdoodt
(rechts
op
de
foto)
als
werpen verzamelt, bewaart,
mogelijke Vlaamse bewebeheert en ontsluit het voorzitter van het ADVN opgevolgd door prof. dr. Dirk ging, van de Vlaamse beweRochtus.
ADVN historische en actuging naar de nationale beele bronnen, van persoonlijke brieven en foto’s tot verslawegingen over geheel Europa, en van een Vlaams onthaalgen van vergaderingen, geluidsopnamen en films,
centrum voor archief en documentatie naar een wetenschapkrantenknipsels en pamfletten. Het publiek kan die bronpelijk onderzoekscentrum met een internationale dimensie.
nen raadplegen in de leeszaal van het ADVN in Antwerpen.
Het ADVN voert ook zelf wetenschappelijk onderzoek uit
www.advn.be

M EERWAARD E

Obesitas: een dik probleem
Obesitas of zwaarlijvigheid is
een thema dat de publieke opinie beroert. Jan Herman, apotheker én gemeenteraadslid voor de
N-VA in Kruishoutem, gaat in dit
boek op zoek naar feiten en oorzaken van zwaarlijvigheid. Hij
wijst op het epidemische karakter dat obesitas aanneemt,
schetst op een heldere en zakelijke wijze de persoonlijke en
maatschappelijke gevolgen ervan én rijkt oplossingen aan.
Jan Herman toetst het huidige beleid aan de realiteit en geeft
duidelijke suggesties en keuzes voor de toekomst. Zijn visie

kadert in een bredere problematiek rond overdadige medische
consumptie en besparingen in de gezondheidszorg. Zijn duidelijke visie vormt in ieder geval stof tot positieve discussie.
Jan Herman: Obesitas. Een dik probleem. Academia Press,
81 blz., 13 euro.

5 x gratis
Vijf lezers ontvangen van ons een gedrukt exemplaar van
Obesitas. Een dik probleem. Ze moeten wel het antwoord
kennen op onze wedstrijdvraag: “Hoe berekent men de
BMI of Body Mass Index die een indicatie geeft van overgewicht of ondergewicht?” Stuur uw antwoord voor 4 november naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnen het boek ‘Gebrandmerkt’: A. Castelein (Roeselare), M. De Wit (Edegem), A. Goyvaerts (Beveren), I. Van Aelst (Brecht) en
A. Vloeberghs (’s-Gravenwezel)

19

OP D E B A RRI CADEN
°28 juni 1956 - †22 september 2014

Slaap zacht, Flor
Op 22 september overleed oud-Kamerlid Flor Van Noppen aan de
gevolgen van de ongeneeslijke ziekte MSA. Met Flor verliest de N-VA
niet alleen een politieke kracht, maar vooral een warme mens en een
sterke persoonlijkheid.
Flor begon zijn politieke carrière aan het einde van de jaren negentig, toen
hij als woordvoerder bij ID21 aan de slag ging. Na de splitsing van de Volksunie koos hij, samen met Dessels burgemeester en goede vriend Kris Van
Dijck, voor de N-VA.
Flor was graag gezien in zijn thuisgemeente Dessel, en sterk verankerd in
de Kempen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in 2006 schepen werd
in zijn geliefde Dessel en een jaar later ook verkozen werd in de Kamer. Daar
zette hij het werk verder van zijn vermoorde broer, de veearts Karel Van
Noppen. Voedselveiligheid en dierenwelzijn waren zijn absolute prioriteiten.

© Anne Deknock

Veel van zijn collega-Kamerleden, uit alle fracties, zullen zich Flor ook herinneren als een ongelofelijk warme man, die altijd klaar stond met een troostend of opbeurend woordje. Iemand die zelfs in de meest uitzichtloze
situaties het positieve zag. Het was Flors laatste politieke wens dat de N-VA
zijn persoonlijke strijd zou voortzetten tegen MSA en weesziekten in het algemeen. Die wens zullen wij met ingetogenheid en daadkracht honoreren.

N-VA vraagt aandacht voor weesziekten
Ook dit jaar zal de N-VA in de eerste week van de kerstvakantie meedoen met de actie ‘Music for
Life’ van Studio Brussel. De partij zal net zoals in 2013 geld inzamelen voor zogenaamde ‘weesziekten’. Dit zijn aandoeningen die zo zeldzaam zijn dat er weinig middelen worden vrijgemaakt voor
onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen.

© Dreamstime

Sinds kort kan u de website van de N-VA ook bereiken
via www.n-va.vlaanderen. De N-VA was er immers als
de kippen bij om de nieuwe domeinnaam .vlaanderen
te registreren voor haar nationale website.
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N-VA-nieuwjaarsfeest
Op 10 januari 2015 organiseert de N-VA haar jaarlijkse nieuwjaarsfeest voor alle leden. Plaats van afspraak: Flanders Expo in Gent.
Mis dit spetterende feest niet en noteer het alvast in uw agenda!

© Imagedesk

www.n-va.vlaanderen

OP DE BARRI CADE N
Wedstrijd voor lokale afdelingen

Win Bart De Wever!
Dat de N-VA haar leden belangrijk vindt, hoeven we u niet meer te vertellen. Hoe meer
leden onze partij heeft, hoe sterker we lokaal verankerd zijn en hoe breder ons ideeëngoed wordt verspreid onder de bevolking. Daarom daagt de N-VA haar afdelingen uit
met een wedstrijd ‘leden werven’.
Met een uitdagende wedstrijd ‘leden werven’ willen we alle lokale N-VA-afdelingen extra motiveren om de komende
maanden nieuwe leden te werven. En de
winnaars … die worden beloond met
enkele mooie prijzen! De wedstrijd start
op 1 november 2014 en eindigt op 31 maart
2015.

Twee klassementen
Omdat de gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel onderling sterk verschillen qua grootte, zijn er twee klassementen:
• een klassement op basis van de absolute stijging van de zogenaamde indringingsgraad, het aantal leden per
duizend inwoners. Dat wil zeggen dat
de afdeling die per duizend inwoners
het meeste nieuwe leden aantrekt, dit
klassement wint.
• een tweede klassement op basis van de
absolute stijging van het ledenaantal.

De afdeling die het hoogste aantal
nieuwe leden werft, zal zich in dit klassement de winnaar mogen noemen.

Prijzenpakket
De winnende afdeling van het eerste klassement krijgt een gespreksavond met Bart
De Wever die door N-VA nationaal in de
eigen afdeling wordt georganiseerd. De
eindwinnaar van het tweede klassement
wint een rondleiding en lunch met fractievoorzitter Matthias Diependaele en
minister-president Geert Bourgeois in het
Vlaams Parlement.
Afdelingen die eindigen op de tweede,
derde, vierde of vijfde plaats in een van
beide klassementen winnen een waardebon voor N-VA-promomateriaal. Bovendien zijn er ook waardebonnen voor de
eindwinnaars per arrondissement in het
eerste klassement.

Het volledige wedstrijdreglement
wordt bezorgd aan alle afdelingsbesturen.
Meer informatie: via leden@n-va.be of
telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

De juiste M/V op
de juiste plaats
Interesse in een job bij de N-VA? Dan kan u sinds twee weken terecht op het
speciale N-VA-vacatureportaal op http://vacatures.n-va.be
Om de tientallen vacatures op de kersverse kabinetten van ministers en
staatssecretarissen efﬁciënt in te vullen, én om de honderden sollicitaties
die we ontvangen vlot te verwerken,
ontwikkelde het partijsecretariaat een
digitale vacaturedatabank.

Spontaan solliciteren
Intussen zijn de meeste vacatures bij
onze federale ministers en staatssecretarissen ingevuld. Maar heeft u inte-

resse in een job bij de N-VA, hou het
vacatureportaal dan toch maar goed in
de gaten. Want binnenkort gaan we
ook op zoek naar nieuwe medewerkers voor de studiedienst, de parle-

mentaire fracties en het partijsecretariaat. Wilt u graag werken bij de N-VA
maar vindt u geen vacature die bij uw
competenties of ambities past? Dan
kan u – eveneens via http://
vacatures.n-va.be – spontaan solliciteren.

Met vragen over de sollicitatieprocedure
kan u terecht bij Viviane Steppe (foto
links) en Marleen Van der Borgt (rechts) op
de N-VA-personeelsdienst, tel. 02 219 49 30

21

DO R P S ST RAAT

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Dilbeek

Stijn Quaghebeur
De passie voor mobiliteit zit er bij Dilbeeks
schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
Stijn Quaghebeur al van kleins af in. Als tienjarige kon hij uren staan kijken naar een straat
die werd heraangelegd en maakte hij daar reportages
over. Ook vandaag volgt Stijn de werken in zijn
gemeente van dichtbij. Om overal snel en gemakkelijk
te geraken kocht hij zelfs een Vespa.
“Als schepen heb ik vooral geleerd dat je geduld moet hebben. Openbare Werken is een zichtbare bevoegdheid, maar
veel werken vergen een lang voorbereidingstraject. Er komt
heel wat bij kijken, zowel voor als tijdens de werken. Dat
stuit helaas vaak op onbegrip. Ik heb dan ook geleerd me te

richten op een aantal doelstellingen en niet te veel hooi op
m’n vork te nemen. Duidelijke communicatie is essentieel.
Geen aankondigingspolitiek dus, maar enkel communiceren
op het juiste moment. Zo heb ik ook een eigen blog,
www.stijnq.com, waar ik regelmatig een stand van zaken
geef over de verschillende werken in Dilbeek.

Betrokken inwoners
Ook mobiliteit is een hele klus. De Brusselse ring en de E40
liggen deels in Dilbeek, met alle gevolgen van dien: sluipverkeer, parkeerproblemen, verkeersonveiligheid, ... Daar
komt nog bij dat de wegen in Dilbeek in slechte staat zijn
door jaren van verwaarlozing. Voor ﬁetsers had men al helemaal geen oog. We zijn op dat vlak aan een serieuze inhaaloperatie bezig. We proberen al deze mobiliteitsproblemen bovendien aan te pakken door het mobiliteitsplan helemaal te vernieuwen. Een voorbeeld waar we erg trots op
zijn, is de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Dilbeek, en vooral voor het traject erheen. Er zijn
niet minder dan elf inspraakmomenten geweest. De inwoners werden zeer nauw betrokken. Het resultaat is dat dit
vrij ingrijpende plan breed wordt gedragen.

© N-VA

De perfecte kruisbestuiving

Stijn Quaghebeur: “Duidelijke communicatie is essentieel.
Geen aankondigingspolitiek dus, maar enkel communiceren
op het juiste moment.”
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Sinds september werk ik deeltijds op het kabinet van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. Een aantal dagen per week zijn sowieso voorbehouden voor mijn
taken als schepen. En uiteraard stopt het werk niet om 17 of
18 uur. Veel voorbereidend werk gebeurt ’s avonds. In beide
jobs ben ik bezig met mobiliteit en openbare werken. Eigenlijk is dat een perfecte kruisbestuiving. Je kan Vlaams inspelen op gemeentelijke noden en als bepaalde decreetgeving niet goed werkt, dan merk je dat in eerste instantie
in de gemeente.
Sinds kort ben ik eveneens voorzitter van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Parallel met het afbouwen van de provincies zullen gemeenten meer bevoegdheden krijgen. Ze kunnen zo meer zelf in handen nemen. De
betutteling verdwijnt. De Vlaamse Regering van Geert Bourgeois gaat uit van vertrouwen. Verder staan de hervorming
van de brandweer, de uitdagingen op het vlak van betaalbaarheid van de pensioenen, de invoering van de omgevingsvergunning en nog veel meer op de agenda. Het is
mijn ambitie om dit alles in goede banen te leiden. Steeds
met oog voor de belangen van steden en gemeenten.”

VAN LI EDEKERK E

© N-VA

Mijnheer de minister-president …

Toen bekend raakte dat Geert
Bourgeois minister-president
van Vlaanderen ging worden,
schreven wij hem een persoonlijk briefje. En nu hij dat
ook echt is, ontvangt hij deze open
brief.
… Beste Geert,
Wij zijn niet de enige geweest die met een
visadempje zaten te wachten op je Septemberverklaring van 22 september. Alhoewel,
een verrassing is die niet geworden voor
iemand die je vele jaren van nabij heeft
meegemaakt. Het sérieux dat je waarmerk
is, je sobere maar correcte taalgebruik net
als je wat profijtige glimlach: ze zijn er nog
steeds. Wij bekennen door enige emotie te
zijn overmand toen je de sprekerstribune
van het Vlaams Parlement innam. Zie dat
aan, twee Vlaamse nationalisten op de belangrijkste posten: de ene parlementsvoorzitter, de andere minister-president. Wie je
kent, Geert, weet dat je engagement steeds
in dienst van je overtuiging heeft gestaan en
dat uit je toespraak eens te meer de zorg
voor het algemeen belang sprak. Je respect
voor de volksvertegenwoordiging klonk
reeds in de aanhef van je toespraak. En aan
ambitie geen tekort, hoorden wij. “De uitdaging bestaat erin om ervoor te zorgen dat
onze kinderen het beter zullen hebben dan
wijzelf en in te zetten op het versterken van
jongeren, gezinnen, werkzoekenden, zorgbehoevenden en ervoor te zorgen dat deze
welvaart leidt tot meer welzijn in onze
maatschappij, dat iedereen aan onze
samenleving kan participeren.”

Paars-groene boemerang
Woorden die sterk contrasteerden met het

gehuil door ongeduldigaards reeds weken
vooraf luidruchtig uitgestrooid. Ze hadden
vooraleer op straat te komen beter het artikel van Ewald Pironet (Knack, 13/08/2014)
gelezen waarin wordt aangetoond dat we
vandaag de rekening gepresenteerd krijgen
voor 15 jaar roekeloos regeringsbeleid. Hij
verwijst naar de jaren van paars (1999-2003)
en paars-groen (2003-2007), waarin onder
leiding van Verhofstadt het geld door deuren
en vensters verdween. Dat stootte je zo
tegen de borst dat je er een boek (De puinhoop van paars-groen) over publiceerde. Je
woorden komen uit: wij krijgen de paarsgroene boemerang nú in het gezicht. Zowel
federaal als deelstatelijk zal de sanering
grote offers vragen, van elk van ons. Je hebt
het aan het einde van je toespraak nog eens
herhaald: scherpe keuzes, inspanningen van
iedereen, niet de gemakkelijkste weg. Maar
vooral de wil om geen nieuwe schulden te
maken en toch te investeren - je noemde het
“een keuze voor de toekomst”.

“

Niet de gemakkelijkste
weg kiezen, het is altijd
je manier van doen geweest.

Uit de schaduw van Schiltz
Niet de gemakkelijkste weg kiezen, het is altijd je manier van doen geweest. Dat was
ook in 2000 je houding tegenover het Lambermontakkoord, waarop de ultieme clanstrijd volgde waaraan de Volksunie uiteindelijk ten onder ging. Je neen bleef een
neen. Hoe Hugo Schiltz ook foeterde, je van
verraad beschuldigde en een sluipmoordenaar noemde, je ging onverminderd door.
Nu moet gezegd dat Schiltz in meerdere
brieven is teruggekomen op zijn emotionele

uithalen. Hij bewonderde je parlementaire
werkkracht en je hardnekkigheid maar aanvaardde niet dat iemand hem tegensprak.
Wie zou dat, buiten jou, trouwens gedurfd
hebben?
In een vraaggesprek verklaarde weduweSchiltz: “Toen Geert Bourgeois zich niet naar
zijn wil plooide, is hij uitgeschoten. Hij was
het gewend dat de mensen ja en amen zeiden. En Bourgeois deed dat dus niet.
Daarom noemde Hugo hem ‘een verrader’.
Dat was verkeerd.” (Humo, 09/06/2009) Dat
jij het toen bij het rechte eind had, wordt
door het succes van de N-VA bewezen. Op
de vraag of de keuze van Schiltz voor Bert
Anciaux te maken had met de politiek die
Spirit voorstond, antwoordde mevrouw
Schiltz: “Ik ga de vraag niet beantwoorden
die Hugo nooit beantwoord heeft.” In dat
verband was de retorische vraag waarmee
Walter Pauli zijn artikel ‘Geert Bourgeois,
burger van stand’ (Knack, 24/09/2014) besloot zeer interessant. Wat zou Hugo Schiltz
ervan gevonden hebben dat voor het eerst
in de geschiedenis een Vlaams-nationalist
de Vlaamse Regering leidt?
We zullen het nooit weten. Maar in het besef
dat Schiltz net als jij hetzelfde doel nastreefde, een zo zelfstandig mogelijk Vlaanderen, ligt het antwoord voor de hand. Veel
succes, Geert, en de beste groeten vanwege

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij
zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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OP STA P M ET

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls
Koen Daniëls (36) uit Sint-Gillis-Waas legde zijn eed af als opvolger van
Lieven Dehandschutter in het Vlaams Parlement. Als voormalig raadgever
Onderwijs van Geert Bourgeois kent hij het klappen van de politieke zweep.
Nu volgt hij als ondervoorzitter van de commissie Onderwijs het onderwijsbeleid van nabij op. Wij pikken een aantal momenten uit zijn agenda van
1 oktober. Een bijzondere dag, want hij stelt zijn eerste actuele vraag in de
plenaire vergadering.

7.29 uur
De trein gehaald. Voorlopig geen vertraging. Onderweg zoek ik informatie
op voor twee overlegmomenten die
op de agenda staan.
10.30 uur
Samen met een aantal fractieleden
ontmoet ik de Vlaamse Scholierenkoepel. De aandacht voor technische
opleidingen, een goede studieoriëntering én het belang van het Nederlands komen aan bod.
12.05 uur
Bericht van de fractiesecretaris: “Eerste actuele vraag is voor u.” Podiumvrees heb ik niet echt, maar toch
stroomt de adrenaline. Het is toch
wat anders dan naar Villa Politica
kijken en denken “Maar zeg het dan
toch zó …”
15.10 uur
Voor het eerst sta ik aan het (beweegbare!) spreekgestoelte vooraan het
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6.27 uur
Onze zoon speelt wekker, drie minuten voor de mechanische versie haar
werk doet. Terwijl ik hem voorzie
van ontbijt screen ik snel de krantenkoppen. Een mogelijke stijging van
de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs haalt (alweer) de kranten. In sommige landen is er geen
inschrijvingsgeld. Maar dat er daar
een numerus clausus is, wordt al te
makkelijk vergeten.
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halfrond. Ik vraag aan minister
Crevits (CD&V) hoe ze zal omgaan
met het ontslag van 1 500 beginnende leerkrachten als ze het aantal
lesuren zou optrekken. Ik wil van de
minister ook weten wat ze gaat doen
met de contacturen van praktijkleerkrachten in het beroepsonderwijs
om het bso aantrekkelijker te maken.
“Onderwijs gebeurt in de klas en in
de school”, geef ik haar nog mee.
16.08 uur
Overleg met de fractievoorzitters van
de meerderheid over een motie van
Groen. Zij willen een bijkomende
evaluatie van de financiering van het
hoger onderwijs. Ik verwijs naar een
lopende evaluatie en vind een
nieuwe dus niet zinvol. De motie
wordt weggestemd.
19.15 uur
Terug in Sint-Gillis-Waas. Ik snel naar
de fractie- en bestuursvergadering
van onze afdeling.
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