Lees de interviews van uw N-VA-kandidaten
op blz. 2 en 3.
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Vera Celis en Pieter Cowé zijn
uw N-VA-kandidaten op 26 mei
Op 26 mei kiest u uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement. Vanuit Geel zijn
Vera Celis en Pieter Cowé uw N-VA-kandidaten. Burgemeester Vera Celis staat op plaats 32 van de N-VAlijst voor het Vlaams Parlement. Pieter Cowé vindt u terug als 3de opvolger op de N-VA-lijst voor de Kamer
van Volksvertegenwoordigers. Lees de interviews met Vera en Pieter op blz. 2 en 3.

“

De N-VA is de enige partij
die zich duidelijk afzet
tegen de nivellering en
niveauverlaging van ons
onderwijs.

“

Nu keuzes
durven maken
voor de toekomst.

Vera Celis

Pieter Cowé

Plaats 32 Vlaams Parlement

3de opvolger Kamer Van Volksvertegenwoordigers

Vera in het kort:
• 5 9 jaar
• Uw burgemeester
• V laams Parlementslid

Pieter in het kort:
• 26 jaar
• Medewerker N-VA: adviseur sociale zaken (cel lokaal beleid)
• Fractievoorzitter gemeenteraad

Lees het volledige interview met Vera Celis op bladzijde 2.

Lees het volledige interview met Pieter Cowé op bladzijde 3.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Uw Geelse kandidaat voor het Vlaams Parlement:

Vera Celis

Vera, je staat op de 32ste plaats op de Vlaamse lijst.
Een strijdplaats?
De voorlaatste plaats is een mooie en zichtbare plaats. Maar
deze plaats garandeert inderdaad niet vanzelfsprekend een zetel
in het Vlaams Parlement. Om verkozen te geraken, zal ik dus
elke stem nodig hebben. Maar ik heb vertrouwen in de kiezers.

eerste graad zou nefaste gevolgen hebben voor de ontwikkeling van leerlingen. Met de N-VA hebben we onze stempel
kunnen drukken door te behouden wat goed is en een aantal
gerichte maatregelen te nemen, zoals een apart vak techniek en
wetenschap in het basisonderwijs en taalbaden voor leerlingen.

Waarom is een stem voor de N-VA voor het Vlaams Parlement
een nuttige stem?
Welke thema’s wil je graag opvolgen in het parlement?
Onze minister-president Geert Bourgeois heeft een echte
Onderwijs ligt me na aan het hart. Voor ik actief was in het
hervormingsregering geleid. Zo is onder onze Vlaamse
Vlaams Parlement, werkte ik vele jaren als leerkracht biologie N-VA-minister van Werk Philippe Muyters het aantal werkin het Sint-Dimpnacollege en het Sint-Aloysiusinstituut. Ik ken zoekenden op vier jaar tijd met bijna twintig procent gedaald.
de onderwijswereld heel goed en weet wat de bezorgheden zijn Dankzij minister Homans werd het beleid rond inburgering
van leerkrachten, leerlingen, directies en ouders.
naar een hoger niveau getild. Onze mobiliteitsminister Ben
Weyts heeft een recordbedrag van 1,4 miljard euro geïnvesWat is de N-VA-visie op onderwijs?
teerd in een veiliger verkeer. Het werk is nog lang niet af.
Wij vinden het belangrijk dat ons hedendaags onderwijs de
Daarom hebben we een stevig mandaat van de kiezer nodig
lat hoog legt voor alle kinderen. Dankzij de gedrevenheid van om onze hervormingsagenda verder te zetten.
onze leerkrachten behoort ons onderwijs nog steeds tot de
wereldtop. De laatste jaren zien we helaas dat kennis steeds
Wat heb je zelf kunnen realiseren voor Geel als parlementslid?
minder belangrijk wordt. We horen de bezorgdheden van
De stem van Geel tot in Brussel laten klinken is een enorm
leerkrachten: punten aftrekken voor spelfouten hoeft niet
pluspunt voor onze stad. Tijdens deze bestuursperiode is
meer, leerlingen hoeven niets meer uit het hoofd te leren, enz. Geel uitgegroeid tot het centrum voor de wetenschap in de
Onderwijs hoeft niet altijd leuk te zijn en kennis is nu eenmaal Kempen, mede dankzij de KU Leuven en de Thomas More
belangrijk. Om professor Wim Van den Broeck te citeren:
Hogeschool. Vooral de uitbouw van ons innovatiepark is
“Een kind komt altijd uit waar de lat voor hem wordt gelegd.
iets waarop ik bijzonder fier ben, met als kers op de taart de
Niet hoger. Leerlingen worden net gemotiveerd wanneer de lat verhuis van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) van
hoog genoeg wordt gelegd.”
Antwerpen naar Geel, dat de samenwerking tussen onderwijs
en de bedrijfswereld faciliteert. Om de ontwikkeling van deze
Onderscheidt de N-VA zich met haar visie op onderwijs?
wetenschappelijke instellingen te stimuleren, waren mijn
Jazeker, tijdens deze legislatuur hebben we met de N-VA de
contacten in Brussel noodzakelijk. Overigens heb ik als parleinvoering van een brede eerste graad vermeden. Aso, tso, bso
mentslid ook meegewerkt aan het nieuwe niveaudecreet Deelen kso blijven behouden en de studiekeuze van leerlingen blijft tijds Kunstonderwijs, waardoor onze muziekacademie terug
mogelijk bij aanvang van het secundair onderwijs. Een brede
de nodige ademruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen.
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Uw Geelse kandidaat voor het federale parlement:

Pieter Cowé

Pieter, je staat voor de eerste keer op de N-VA-lijst voor de
federale verkiezingen. Heb je er zin in?
Absoluut! Ik zet mijn eerste stappen in de nationale politiek en
kijk ernaar uit om in de hele provincie Antwerpen campagne te
voeren. Ik wil onze Kamerlijst versterken en mee mijn schouders zetten onder het verhaal van de N-VA.
Je staat op de 3de plaats bij de opvolgers op de federale lijst.
Een strijdplaats?
Ja, het is een heel mooie plaats die perspectief biedt. Wim Van
der Donckt, die bij de vorige verkiezingen de derde opvolger
was, zat tot de val van de regering effectief in het parlement.
Ik wil vanop deze plaats als jongste kandidaat zoveel mogelijk
mensen overtuigen om voor mij en onze partij te kiezen.”

van de N-VA werd een taxshift doorgevoerd, waarmee de
inkomensbelasting van de werkende bevolking aanzienlijk
werd verlaagd. Wie werkt aan een minimumloon verdient
daardoor in 2019 zo’n 146 euro meer per maand dan in 2014.
Dit pad moeten we verder bewandelen.
Blijkbaar kan het federale België dan toch goed beleid voeren.
Waarom wil N-VA dan meer bevoegdheden naar Vlaanderen
overhevelen?
Omdat de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling binnen België
een efficiënt beleid in de weg staat. De absurde versnippering
van bevoegdheden maakt een coherent beleid onmogelijk.
De versnipperingen zorgt er bovendien ook voor dat regeringen zelf de kosten en baten van hun eigen beleidskeuzes niet
moeten dragen. Om een concreet voorbeeld te geven: als de
Vlaamse VDAB zich inspant om meer mensen aan het werk te
krijgen, zijn de baten voor de federale RVA, die minder werkloosheidsuitkeringen moet uitbetalen.

Welke thema’s wil je graag opvolgen?
Als voormalig ondervoorzitter van het OCMW in Geel en
vanuit mijn huidige functie liggen armoede, sociaal beleid en
gezondheidszorg me na aan het hart. Ook het thema veiligheid, waar de laatste jaren hard aan gewerkt is, spreekt me aan. Wat is dan de oplossing?
Wij willen evolueren naar een confederaal België, waarbij de
Hoe wil de N-VA armoede aanpakken?
deelstaten volledige bevoegdheidspakketten krijgen en we
Een job hebben is de enige duurzame garantie tegen armoede. enkel nog de dingen op het Belgisch niveau onderbrengen
Bij het OCMW van Geel hebben we dan ook sterk ingezet op
waarvan we overeenkomen dat ze daar efficiënter kunnen
de verschillende vormen van arbeidsbegeleiding om mensen
worden geregeld. Zo dragen zowel Vlaanderen als Wallonië de
met een leefloon weer aan het werk te krijgen. Het federale
volledige kosten en baten van de eigen beleidskeuzes. Wallonië
beleid moet armoede niet proberen uit te bannen door de
kiest verkiezing na verkiezing voor een uitgesproken links
sociale uitkeringen te verhogen. Dit verhoogt enkel de druk op beleid, terwijl Vlaanderen de voorkeur geeft aan een centrumonze sociale zekerheid en verhoogt de brutoloonkosten voor
rechts sociaaleconomisch beleid en een strengere migratiepoonze werkgevers, waardoor zij minder middelen overhouden
litiek. Laat ons de Vlamingen het beleid geven waar ze voor
om jobs te creëren. In plaats daarvan moeten we werken weer kiezen.
lonender maken. Wie werkt moet op het einde van de maand
veel meer overhouden dan wie niet werkt. Dankzij het beleid
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Voormalig vicepremier,
Kamerlid en burgemeester

Vlaams minister-president

Vlaams viceministerpresident

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Kamerlid en
schepen

Lijsttrekker
Kamer

Lijsttrekker
Europa

2de plaats
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

2de plaats
Kamer

Brasschaat

Antwerpen (Wilrijk)

Antwerpen (Deurne)

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
n-va.be/verkiezingen

Kapellen

