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Mijn  stemmenaantal  (5319 voorkeurstemmen)
overtrof mijn stoutste verwachtingen. Dank u

daarvoor, beste kiezers uit Geel en omstreken.
Het ligt al weeral even achter ons maar toch wordt
er nog dagelijks naar verwezen dat we op 10 juni
een nieuw federaal parlement hebben verkozen.
Toen de eerste uitslagen bekend geraakten, zijn voor
mij de uren beginnen kruipen… elk tussentijdsre-
sultaat gaf aan dat de prognose zou bevestigd wor-
den: het kartel CD&V/N-VA kwam als  grote win-
naar uit de bus.

Het enthousiasme was bijzonder groot wanneer
Flor van Noppen

(Dessel) zeker was van zijn
rechtstreekse verkiezing. Hij
haalde ruimschoots het aan-
tal stemmen dat hij daar voor
nodig had!
Ook al gaf mijn zevende opvolgerplaats  niet direct
uitzicht op een mandaat, toch was ik zeer aange-
naam verrast door de prachtige score die ik neerzet-
te. Het geeft een bijzonder gevoel dat mensen achter
je staan, je steun toezeggen.
En  nu ? De regeringsonderhandelingen zijn de
langste ooit!

Alle dagen volg ik met argusogen de nieuwe
ontwikkelingen en bekijk ik zeer kritisch wat

“men” aan voor-
stellen formuleert.
Wanneer ik dit
schrijf, zit daar
nog té weinig in
dat voor de N-VA
als voldoende kan beschouwd worden. De tegen-
stellingen tussen de twee gemeenschappen zijn zo
fundamenteel, dat wel iedereen met een portie
gezond verstand zich moet afvragen wat er ons nog
bindt? Zelfs een “grote mars op Brussel” gaat daar
weinig aan veranderen of zoals prof. Bruno de

Wever het stelde : België gaat
ten onder aan zijn onverschil-
ligheid!

Wanneer er inderdaad
geen bereidheid meer is

om een ernstige dialoog aan te
gaan over de punten die “moeilijk” liggen voor de
verschillende gemeenschappen, zal men zijn con-
clusies moeten trekken. Ik geloof dat het lang
genoeg geduurd heeft. De hefbomen die Vlaanderen
al vraagt vanuit mijn grootvadertijd, moeten nu ein-
delijk eens verworven worden.
Dat we er nog niet zijn, stel ik vast; dat we nu zeker
het been moeten stijf houden, daar ben ik meer dan
ooit van overtuigd! Zoals altijd…   wordt vervolgd

N-VA vraagt herziening 
voorafbetaling forfait voor groene
en blauwe zakken !

Dat het GFT-afval per kilo moet betaald worden,
lijkt voor de N-VA  rechtvaardig. Maar waarom

plaatst de gemeente geen bladkorven in boomrijke
straten zoals in de omliggende gemeenten ? Zoals
Vera Celis al zo dikwijls vroeg voor onder andere de
Europawijk.

Het forfait dat iedereen moet voorafbetalen 
- bovenop de aankoopprijs van groene en blau-

we zakken - is niet rechtvaardig. Ook hier zou een
prijs per zak voor PMD en plastiekafval de milieu-
bewuste consument moeten bevoordelen in plaats
van financieel bestraffen. Iemand die twee zakken
per maand nodig heeft, betaalt nu evenveel als
iemand die vier zakken per week plaatst. 

De N-VA is tegen DIFTAR in zijn huidige vorm.
Deze maatregel zet aan tot sluikstorten, dat trou-

wens al fel aan het toenemen is.  Dit opruimen kost
trouwens heel wat meer! 

Laat Vlaanderen 
en Wallonië het zelf doen!

Diftar of Dief-tar?

De hefbomen die Vlaanderen al
vraagt vanuit mijn grootvadertijd,

moeten nu eindelijk eens 
verworven worden.

Vera Celis
Bestuurslid N-VA Geel 
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Geelse N-VA-militant haalt 
internationale en nationale pers 

Dirk Van de Voorde, plaatsvervangend voorzitter van de Geelse 
N-VA, werd uitvoerig geciteerd in de internationale pers 

(International Herald  Tribune) en in de nationale pers (GVA, Het
Nieuwsblad) met zijn opgemerkt vlaggengezwaai bij de viering van de
verkiezingsoverwinning van het Vlaams kartel op 10 juni. Een van de
ondertussen beroemde en beruchte leeuwenvlaggen, het beeld van de laat-
ste verkiezingen dat op ieders netvlies blijft gebrand, kwam dus uit Geel.

“I hope that Leterme now will keep his word and that serious 
steps will be undertaken for Flanders’ independence” 

(Dirk Van de Voorde in de International Herald Tribune)

Eindelijk volwaardige 11 juliviering in Geel dankzij de N-VA.
Restaurant ‘Het Keukenorkest’ krijgt “Geelse Goedendagprijs”

De Geelse N-VA reikte begin juli bij wijze van 11 juli-
viering zijn eerste Goeiendagprijs uit. Die ging naar

restaurant Het Keukenorkest. Niet voor de originele
keuken, maar wegens de originele benaming en het cre-

atieve gebruik van het Nederlands daarbij. De
mensen van Het Keukenorkest kregen een

kunstwerk van de Geelse kunstenares
Jeanne Van Cleemput. Emmelien Bens
ontving een geschenkcheque van 50
euro om eens lekker te gaan eten in dit
restaurant. Zij was een van de dertien die

Het Keukenorkest als winnaar hadden
getipt. Een vierhonderdtal deelnemers had

een gokje gewaagd.

N-VA Geel en Verbond van Vlaamse Academici  
organiseerden gespreksavond over B-H-V

Door de steeds groeiende  nood
aan objectieve informatie besloot

de N-VA  om samen met het
Verbond van Vlaamse Acade-
mici om het B-H-V-verhaal uit
de doeken te doen. De zaal
van Het Wijnhuis zat op 
11 oktober dan ook vol voor
een gesmaakte en hoog-
staande uiteenzetting.
Leden en sympathisanten
van de N-VA Geel, leden
van VVA Campina  en

vele andere belangstellenden waaronder voormalig
VU-icoon en  zeer kritische specialist ter zake Jo
Belmans. 

Ben Weyts, inwoner van de kieskring Brussel-
Halle-Vilvoorde, kabinetschef van Vlaams minister

Geert Bourgeois en regeringsonderhandelaar -en dus
op vele vlakken ervaringsdeskundig- ging de zeer pit-
tige en zelfs technische vragen
niet uit de weg en lichtte zelfs een
tipje van de sluier over wat toen
nog toekomst was, met name de
goedkeuring in de kamercom-
missie.

Benny Eyckmans, 
bestuurslid N-VA Geel 

Ben Weyts,
kabinetschef van 
Vlaams minister Geert Bourgeois

V.l.nr.r.: Vera Celis (N-VA Geel), An De Moor
(Vlaanderen Feest), de laureaat en de kunstenares.
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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
schuiven, kunnen we effectief
op de besluitvorming wegen
en verkeerde besluitvorming

tegenhouden. Wanneer
onze constructieve voor-
stellen dan op het syste-
matische ‘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 waar-
bij 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 vennootschapsbe-
lasting eisen, dan is dat om onze ondernemingen
zuurstof te geven om de internationale competitie
aan te gaan. Om maar te zeggen dat we geen onre-
delijke eisen stellen, maar verzuchtingen op tafel
leggen die breed gedragen worden bij burgers en
bedrijfsleven in Vlaanderen. Vragen om een betere
staathuishouding die overigens ook Wallonië ten
goede komt. En waarbij we een consensus vonden
om die samen met CD&V en
Open Vld op tafel te leggen.”

Wat mogen we van de N-VA 
nog verwachten? 
Flor Van Noppen: “Het is
onze rol in deze formatie een zo ruim mogelijke
staatshervorming uit de brand te slepen. Tot nu toe
hebben we die rol voortreffelijk gespeeld. Zeker en
vast dankzij de standvastige houding van Bart De
Wever, die hierom door vriend en vijand gerespec-
teerd wordt. Zowel N-VA als CD&V zeggen dan
ook klaar en duidelijk: zonder degelijke staatsher-
vorming treden we niet toe tot een regering.”

Meer dan vijf 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 federale regeringsvorming die voor-
alsnog geen einde lijkt te kennen. 

Flor Van Noppen
Kamerlid

Jan Jambon
Kamerlid
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