Wij wensen u
gezonde en veilige
feestdagen

Koksijde-Oostduinkerke
DECEMBER 2020, NR. 2

koksijde@n-va.be

I

V.U.: SANDER LOONES, ASTRIDLAAN 16, 8670 KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

www.n-va.be/koksijde

N-VA Koksijde-Oostduinkerke

Samen tegen corona
Het coronavirus confronteert onze gemeente met heel wat uitdagingen. De N-VA vraagt om meer overleg tussen alle partijen,
over de grenzen van meerderheid en oppositie.
Wij hopen van harte dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. Het coronavirus is er nog steeds, nu en helaas ook
de komende maanden nog. Het is dus belangrijk dat we allemaal
de gezondheidsmaatregelen blijven naleven (Was uw handen,
hou afstand, draag een mondmasker waar dat noodzakelijk
is,…). Dank daarvoor!
Een hart onder de riem
Heel wat inwoners lijden enorm onder de corona-epidemie. In de
eerste plaats betuigen we ons oprechte medeleven aan iedereen
die iemand heeft verloren aan dit wrede virus. Tegelijk denken we
aan onze ouderen, aan de kinderen met extra zorgnoden en hun
ouders ... Kortom, aan iedereen die het extra zwaar te verduren
heeft. De N-VA roept op tot warmte, zeker in deze koudere maanden: Een telefoontje, mailtje, wat hulp bieden,… kan wonderen
verrichten in de strijd tegen eenzaamheid. Ook ons economisch
weefsel staat onder druk. Onze lokale ondernemers zien de
opbrengst van hun harde werk en jarenlange inzet verdampen.
Daarom deze oproep: Koop lokaal en steek onze handelaars een
hart onder riem. Ze hebben uw hulp broodnodig.
Gelukkig is er ook veel om dankbaar voor te zijn: de vele inspanningen van wie in de zorg staat, van leraren en kinderverzorgers,
van postbodes, vrachtwagenchauffeurs, winkelbedienden, ...
Kortom, van iedereen die toch de handen uit de mouwen blijft
steken. Dank! We hadden en hebben hen allemaal keihard nodig.

N-VA wil handen in elkaar slaan
In de gemeenteraad bleven onze N-VA’ers de voorbije maanden
de coronacrisis aankaarten. We roepen meerderheid en oppositie op om de handen in elkaar te slaan. De corona-crisis treft
iedereen en daarom vinden we het belangrijk om die samen aan
te pakken. We stelden onder meer vragen over de organisatie van
ons onderwijs, over steun voor onze handelaars, voor de mensen
in armoede, over de communicatie naar de inwoners, over onze
zorginstellingen,…. U kunt al deze vragen en de antwoorden herbekijken op onze facebook-pagina: @nvakoksijdeoostduinkerke.
Maar de N-VA blijft hoopvol. Alleen samen komen we hierdoor.
Wij wensen u allen een goede gezondheid toe en: Blijf aub de
regels respecteren!
Namens de ganse N-VA-ploeg.

Sander Loones
N-VA-fractieleider

Steve De Couck
Afdelingsvoorzitter

Bestel nu voor Kerstmis en Nieuwjaar

“Echte Ostdunkerkse gernoarsoepe!”
Op zoek naar heerlijke garnaalsoep voor de eindejaarsfeesten? En zo tegelijk uw N-VA-ploeg wat extra steunen? Het kan!
Bestel nu uw échte Oostduinkerkse garnaalsoep, bereid door ons gemeenteraadslid Adelheid Hancke (uitbaatster Wielrijdersrust het Dorstige Hart.)

Heerlijke garnaalsoep: v� � � �� � �i�� � A� � � � �i� H�n� ��!
10 euro per liter garnaalsoep
Hoe kan u bestellen?
Zend een mailtje naar: Sander.Loones@n-va.be
Bel Adelheid op het nummer: 0474 409 969
Contacteer een van onze N-VA bestuursleden
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 25 november.

Vermeld tekens uw naam, telefoonnummer,
adres en de gewenste bestelling.
Schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer:
N-VA Koksijde-Oostduinkerke,
BE59 7512 0008 0526 of bezorg cash.
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Bedankt Vlaanderen!
We wonen in een prachtige gemeente! Tegelijk is de uitdaging om het beter te doen, om te veranderen en te vernieuwen.
Daarvoor kunnen we ook rekenen op Vlaanderen. Heel wat Vlaamse subsidies komen naar onze gemeente! Ondera meer met
dank aan onze N-VA-ministers Ben Weyts, Zuhal Demir, Matthias Diependaele en de huidige én vorige minister-presidenten
Jan Jambon en Geert Bourgeois!

Heerlijk hockey!
Het nieuwe hockeyveld is open!
Heerlijk terrein voor trainingen en
wedstrijden. Met dank ook aan de
Vlaamse ministers van Sport Philippe
Muyters en Ben Weyts, die zorgden
voor een subsidie van 300.000 euro.

Fietsers boven
De Nieuwpoortsteenweg wordt
mooi heraangelegd, mét veilige
fietspaden. Mee dankzij de ruime
subsidies van toenmalig Vlaams
Mobiliteitsminister Ben Weyts
(N-VA)!

Koksijde cultuurt
Ken je het Vanneuvillehuis? Prachtig gelegen in de Noordduinen,
in de schaduw van de Zuidabdijmolen. Dit pareltje was het atelier
van Koksijds top-kunstenaar Walter Vilain. Het werd als eerbetoon
aan Walter magnifiek gerestaureerd, mee met de Vlaamse subsidie
(243.884 euro) van minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Vlaamse coronapremie
voor onze handelaars
Na de eerste corona-golf werden meer dan 2 miljoen
euro aan Vlaamse premies uitbetaald aan onze lokale
ondernemers. Van alle kustgemeenten komt Koksijde-Oostduinkerke daarmee op de derde plaats. Enkel
in Oostende en Knokke waren er toen meer aanvragen. Ook bij deze tweede coronagolf is Vlaamse steun
gegarandeerd.

Coronasteun voor onze
verenigingen
De coronacrisis treft onze sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Daarom besloot de Vlaamse Regering
om een Vlaams Noodfonds voor hen op te richten.
Voor onze Koksijdse verenigingen komt er zo 301.418
euro Vlaamse steun. Elke vereniging krijgt automatisch 50 % bovenop de gebruikelijke subsidie. Maar
wie nog meer schade heeft geleden, kan daarvoor een
éxtra compensatie aanvragen bij de gemeente.

Tramspoor
Het tramspoor tussen Oostduinkerke en Koksijde wordt vernieuwd. Zo komen er toegankelijke perrons voor reizigers met een
fysieke beperking. Een Vlaamse investering van opnieuw 5,3 miljoen euro in onze gemeente.

N-VA-nieuwjaarsreceptie
Onze Nieuwjaarsreceptie staat dit jaar gepland op vrijdag 8 januari, 19 uur
in de Kerkepannezaal. Dit jaar met als schitterende eregast: N-VA-Kamerlid
Valerie Van Peel. U kent Valerie ongetwijfeld van op TV en de vele kranteninterviews. Helaas is nog niet zeker of deze receptie (in een corona-veilige
formule) kan doorgaan… Volg dus zeker onze facebook-pagina voor meer
info. En hou zeker ook het najaar veilig!*
*koksijde@n-va.be
Wie het jaareinde lekker wil infeesten, bestelt onze heerlijke garnaalsoep! (zie blz. 1)
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Super dank, Rita Gantois! Welkom, Koen Ringoot!
Op de gemeenteraad van september nam
N-VA-raadslid Rita Gantois afscheid van
de actieve politiek. 26 jaar lang zette Rita
zich gedreven in voor Koksijde-Oostduinkerke, van OCMW-voorzitster tot schepen
en parlementslid. Ze kreeg in de gemeenteraad terecht een hartverwarmend
applaus! Haar opvolger Koen Ringoot gaat
nu officieel van start als gemeenteraadslid. Succes Rita en Koen!

“Hogeschool voor gastronomie” in onze
gemeente!

naam naar Leerwijzer en verhuisde naar
Oostduinkerke.

Koen Ringoot (63) voelt zich al 25 jaar als
een vis in het water in onze kustgemeente.
Na
zijn studies Latijn-Grieks in Asse stuKOKSIJDE
deerde hij psychologie aan de KU Leuven
met
specialisatie
motivatiepsychologie.
“Zonder
steun
van thuis
zou

Koen engageert zich ook nog als bestuurslid van de Belgische Federatie van
Psychologen (BPF) en van de Vereniging
van Vlaamse Schoolpsychologen (VVSP),
de Orde van de Prince Westhoek en hij is
Gouverneur van Rotary District 2130.

N I E U W S ? Contacteer Myriam Van den Putte - 0475 85 49 55 - info@apartinmedia.be

VRIJDAG 17 JULI 2020

(HW52/1)

VOORMALIG SCHEPEN EN KAMERLID RITA GANTOIS (N-VA) VERLAAT DE POLITIEK

het me nooit gelukt zijn”
KOKSIJDE Na een kwarteeuw in de politiek
neemt Rita Gantois (62)
afscheid van de gemeenteraad. De voormalige
OCMW-voorzitter en
schepen van Cultuur
maakte naam omdat ze
het als boerin tot in de
Kamer schopte. “Ik kreeg
vier wetten goedgekeurd
en ben daar best wel
trots op”, vertelt de
N-VA’ster. “Maar je doet
niets alleen. Als je de
mensen niet graag ziet,
komt er niets in huis.”

ken dat we een boerderij hadden.
En zeker niet ruiken. Aan een
bakker zie je dat toch ook niet? Ik
heb wel nog koeien gemolken,
natuurlijk. Maar toch niet meer
nadat ik in 2014 in de Kamer ging
zetelen. En intussen hebben we
geen koeien of varkens meer. De
boerderij is aan het uitdoven.”

Dat je naar de Kamer ging, was
opnieuw een verrassing.
“Ik stond op nummer vijf, een
strijdplaats. Maar ik genoot mee
van de goede flow van de partij.
De verwachting was dat we vier
zetels zouden halen, maar het
werden er zes. Ik heb me in de
Kamer meteen op het thema
landbouw gegooid. Tot verwondering van velen: iemand van de
N-VA op landbouw! Het is vooral
Vlaamse materie, maar niets in
dit land is helemaal Vlaams of helemaal federaal. Belastingen, openingsuren,
volksgezondheid...
Het zijn allemaal federale materies met impact op land- en tuinbouw.”

DOOR HANNES HOSTEN
Rita Gantois zetelde als gemeenteraadslid in de oppositie, maar
besloot zelf om er een punt achter
te zetten. “Ik heb er met niemand
over gesproken. Dit moest mijn
beslissing zijn. Ik had wel al laten
verstaan dat ik de hele legislatuur
niet zou uitdoen, maar ik wist zelf
niet wanneer ik zou stoppen.
Maar nu was ik er klaar voor in
mijn hoofd. Ik wou ook niet
wachten tot ze me buitenkegelen.
Op de laatste gemeenteraad heb
ik niets gezegd, een afscheidsrede
hoeft voor mij niet”, vertelt Rita,
die nu nog meer tijd vrij zal hebben voor haar man Denis Declerck, hun drie dochters en zes
kleinkinderen. Ook haar leeshonger zal meer gestild worden en de
tuin zal er wel bij varen.

Uitgebreide interviews met onze Koen en
Rita las u in de Krant van West-Vlaanderen! Nieuw N-VA-gemeenteraadslid
Koen Ringoot lanceerde meteen een
heerlijk voorstel: de oprichting van een

Had je deze beslissing ook genomen als je nu nog schepen of
parlementslid zou zijn?
“Ik liep in korte tijd twee zware
ontgoochelingen op. Dat heeft er
misschien mee te maken. Eind
2018 werden we in Koksijde naar
de oppositiebanken verwezen en
verloor ik mijn schepenambt. En
in mei 2019 raakte ik niet verkozen in het Vlaams Parlement. Telkens zaten we er niet veraf. In
Koksijde scoorden we heel goed,
maar werden we niet opgenomen
in de coalitie. En als ik voor het
Vlaams Parlement één plaats hoger had gestaan, was ik verkozen.
Maar ook dat is politiek. De ontgoocheling is intussen verwerkt.
Ik vertrek met een goed gevoel.”

_________
“Ze dachten
dat er een
boerinnetje
met overall en
botten ging
toekomen”
_________
Wat vond je het mooiste dat je
gedaan hebt?
“Het mooiste was mijn zes jaar als
voorzitter van het OCMW van
1995 tot 2000. Het was mijn eerste
politiek mandaat. Alles wat je er
doet, heeft met mensen te maken.
Eigenlijk zou iedereen in de gemeentepolitiek verplicht moeten
worden om een mandaat in het

“Ik heb mijn steentje verlegd”, mijmert Rita Gantois. (foto Davy Coghe)

OCMW te doen. Je werkt er in stilte, maar kan op menselijk vlak
veel doen.”

Jij kwam onverwacht in de politiek terecht.
“Zeker. Ik ben niet opgegroeid in
een politiek nest. Ik kom uit Bulskamp, waar mijn papa dierenvervoer en verkoop van voeders
deed. Ik zei altijd dat ik nooit met
een boer ging trouwen. Ik had genoeg vuile voeten en overalls gezien. (lacht) Maar het was de liefde, hé. Zo kwam ik in Koksijde
terecht, de grote wereld voor iemand die van Bulskamp komt. Ik
stapte in het verenigingsleven:
KAV, het huidige Femma. En de
Gezinsbond, waarvan ik voorzitter werd. Het is daardoor dat Jan
Loones en wijlen Yves Boullet mij
vroegen voor de politiek.”

Heb je lang getwijfeld?
“Daar had ik de tijd niet voor.
Maar ik zag de politiek als een
kans om eens iets anders te verwezenlijken en om actiever te zijn
buiten het gezin. Door omstandigheden kreeg ik nooit de kans
om te studeren. Ik ben maar tot
mijn 14 naar school geweest. Ik
heb dus snel ja gezegd. Ik ben redelijk sociaal, organiseer graag.
Politiek is nog meer op het scherp
van de snee dan een vereniging.
Maar ik heb het rap geleerd.”
Was het een verrassing dat je
meteen OCMW-voorzitter werd?
“Absoluut. Ook voor het personeel. Ze dachten dat er een boerinnetje met overall en botten zou
toekomen. Terwijl ik er altijd voor
heb gezorgd dat je, als we buiten
kwamen, aan ons niet kon mer-

Dé politieke focus van Koen? Extra aandacht voor Groenendijk en ons onderwijs.
Zijn levensmotto? Vraag niet om een lichtere last, maar vraag om sterkere vleugels!

Vond je je draai in het parlement?
“We werden goed begeleid door
de fractiemedewerkers. Zij vertalen wat jij bedoelt in correct wetgevend werk. Mijn eerste wettekst
was die over de oneerlijke handelspraktijken. Om de kleine handelaar te beschermen tegen grote
concurrenten. Het was heel moeilijk en het duurde jaren, maar ik
kreeg het gestemd. Ook het btwtarief van 6 procent op plantgoed,
de inkorting van de betalingstermijnen voor ondernemers en een
nieuwe wet op de openingsuren
werden goedgekeurd. Vier wetten, ik denk dat maar weinigen
dat kunnen zeggen. Weliswaar
niet zo’n grote zaken, maar toch:
ik ben er trots op.”
Intussen was je ook drie jaar
schepen.
“De combinatie met de Kamer
was wel intensief. Als schepen
van Cultuur wil ik me niet meten
met mijn memorabele voorganger Jan Loones, maar ik heb het
beleid toch op mijn manier verdergezet. Ja, ik ben tevreden met
wat ik heb kunnen doen in de politiek. Ik heb mijn steentje verlegd, de boer heeft voortgeploegd.
Zonder steun van thuis zou het
niet gelukt zijn. Ik ging graag naar
Brussel, maar graag weer naar
huis. Het is zo belangrijk een huis
en een thuis te hebben als je in de
politiek zit.”

Drie jaar was hij psycholoog in de Windroos in Oostduinkerke. In 1984 stichtte hij
zijn eigen privéschool Au petit Lorrain in
Middelkerke. Die veranderde in 1993 van

© Foto Walter Carels

Bij de buren
Ter gelegenheid van Open Monumentendag zorgden enkele
historische zeilwagens voor spektakel in De Panne. Prachtig
erfgoed!
Help de horeca en al onze lokale handelaars! Een overzicht van alle webshops, online bestel- en afhaal-adresjes in onze gemeente, vind je op

www.koksijde.be/coronavirus/afhaalpunten.

Reden genoeg voor Vlaams erfgoedminister Matthias
Diependaele (N-VA) om een kijkje te komen nemen.
Hij genoot samen met onze volksvertegenwoordiger
Sander Loones, N-VA-schepen Cindy Verbrugge, het
lokaal bestuur en enkele N-VA-bestuursleden.
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N-VA = motor van verandering

De N-VA zit niet stil! Op elke gemeenteraad lanceren wij nieuwe voorstellen en ideeën. Helaas worden die door de partijen van
de meerderheid vaak weggestemd. Toch slagen we er ook geregeld in om door de politieke muur te breken. Een overzicht van
enkele N-VA-voorstellen die eerst werden weggestemd, maar later toch werden ingevoerd. De N-VA inspireert graag! En dat
zullen we blijven doen.

Regenboogzebrapad
In onze gemeente is er geen plaats voor
homofobie en onverdraagzaamheid. We
moeten dit blijven benadrukken én ook
(letterlijk) in de verf zetten. Daarom stelde
Jong N-VA al in 2018 voor om een regenboogzebrapad te schilderen. Ondertussen
werd dit ook gerealiseerd!
Actie Jong N-VA, 17 mei 2018

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal!
Onze inwoners moeten hier een huis kunnen vinden dat ze kunnen betalen. Daar gaat
betaalbaar wonen over, een absolute prioriteit voor de N-VA. Wij verwachten ook dat de
kopers Nederlands kunnen spreken. Zo zorgen we ervoor dat buren elkaar verstaan en
wijken worden versterkt. Klinkt evident, niet? Helaas... De N-VA vroeg om de kennis van
het Nederlands in te schrijven als strikt criterium voor het woonproject in Koksijde-Dorp.
Eerst weggestemd door de meerderheid, maar gelukkig later toch nog ingevoerd!

Wonderwoud
West-Vlaanderen is de meest bos-arme provincie van Vlaanderen. In april 2019 stelde N-VAgemeenteraadslid Adelheid Hancke voor om in
onze gemeente een geboortebos aan te planten.
En goed nieuws, een eerste bosje komt er aan de
Duinenabdij. De N-VA blijft ook vragende partij
voor een groter bos.

Boekenruilhuisjes
Onze gemeente voert het N-VA-voorstel van boekenruilhuisjes uit. Een fijn
burgerparticipatie-initiatief waarbij
onze inwoners zélf de kans krijgen de
boekenhuisjes te ontwerpen!
Erger jij je ook aan die lelijke, grijze
elektriciteitskasten! De N-VA stelde
voor om er kunst of foto’s op aan te
brengen. Ook kleine projectjes kunnen
het fijne verschil maken. Kwaliteit
boven prestige. Verschillende malen
weggestemd… maar nu zouden die er
misschien toch komen! Mooi!

Sterretjesweide

as
N-VA w
erbij!

Huisbrouwerij Sint-Idesbald
Op de historische site Ten Bogaerde werd de huisbrouwerij Sint-Idesbald
officieel geopend. N-VA-gemeenteraadsleden Patricia, Greet en Dirk waren
erbij! Tijdens je fietstocht of wandeling kan je daar (na Corona) een lekker huisgebrouwen biertje drinken. En breng zeker ook een bezoek aan het
kunstmuseum.

www.n-va.be/koksijde

Reeds in 2017 benadrukte Greet Verhaeghe de
noodzaak om extra te investeren in een Sterretjesweide. Op deze herdenkingsplek kunnen ouders
en familie hun "sterretjes" herdenken, levenloos
geboren kindjes of jonge kindjes die veel te vroeg
gestorven zijn. Nu werd de Sterretjesweide op het
kerkhof van Koksijde opgeluisterd met een prachtig
kunstwerkje.
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Weetjes uit de
gemeenteraad

KOKSIJDE

Elke maand vergadert de gemeenteraad. Zin om uw N-VA gemeenteraadsleden in actie
te zien? U kan die vergaderingen ook live online volgen! Hieronder geven we u graag
een overzicht van enkele punten die wij op de agenda plaatsten.

Geen openbare werken in
handelskernen tijdens corona!
Onze lokale economie krijgt klappen door de
coronacrisis. Net daarom vraagt de N-VA al
maanden dat er geen lange werken gebeuren
in onze handelskernen. Toch beslist De Lijn nu
om de koninklijke baan in Oostduinkerke-Bad
maandenlang open te leggen. De N-VA tekende
protest aan in de gemeenteraad!

Extra steun voor onze lokale handelaars
De coronacrisis is een uitslaande brand, maar het gemeentebestuur komt af
met een waterpistooltje. De N-VA vraagt al maanden om ook financiële steun
te voorzien voor onze zwaar getroffen lokale handelaars. Zo vroeg N-VAgemeenteraadslid Patricia Vandenbroucke om de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen, om
een beter en sterker gemeentebeleid Lokale Economie,
een versnelde aanpak van de leegstand, de uitgifte van
een Koksijdebon tijdens Corona, het investeren van de
parkeergelden in onze lokale economie, ...

Toeristentaks moet worden vrijgesteld
Net nu, in moeilijke corona-tijden, voert het gemeentebestuur een hogere toeristentaks in. De N-VA heeft zich vanuit de oppositie bij herhaling hiertegen verzet.
Extra belastingen in het midden van een crisis: dat is gewoon onbetamelijk.

Meer vrouw op straat!
Van alle straten in Vlaanderen die naar
personen genoemd zijn, is 85 % naar
mannen genoemd en slechts 15 % naar
vrouwen. Bij het kiezen van nieuwe
straatnamen pleit Adelheid Hancke
voor een vrouwelijke naam. Ken jij een
originele naam?

Heraanleg Kerkstraat

Kinderarmoede
bestrijden

Al jaren dringt Rita Gantois mee aan op de heraanleg van de Kerkstraat in Koksijde Dorp.
Die komt er nu ook! Het plan schenkt bijzondere aandacht aan de fietsers. De N-VA vraagt
tegelijk aandacht voor voldoende parkings zodat
onze dorpskernen vlot bereikbaar zijn.

Bus naar Veurne
Toegankelijk en vlot openbaar vervoer, ook in
het weekend! N-VA-raadslid Peter Hillewaere
pleit voor een vlotte busverbinding naar Veurne, en de garantie dat al onze dorpskernen goed
bereikbaar zijn. Tegelijk willen wij het systeem
van de taxicheques uitbreiden naar senioren.

koksijde@n-va.be

Abdijstraat

De strijd tegen kinderarmoede
moet een absolute prioriteit zijn
in Koksijde-Oostduinkerke. De
Vlaamse armoedebarometer toont
helaas aan dat onze gemeente het
minder goed doet dan vroeger.
N-VA-gemeenteraadslid Dirk
Decorte volgt dit op de voet en eist
meer actie!

Voetbal
Onze atletiek- en hockeyclubs
krijgen een mooi nieuw clubhuis!
Fantastisch! Maar ook de cafetaria van het voetbal moet dringend
vernieuwd worden. Sander Loones
stelt voor om er een verhoogd terras te bouwen met zicht op het
kunstgrasveld! Helaas lijkt de
meerderheid niet enthousiast …

Onze kinderen moeten veilig op school
geraken! Helaas zou de Abdijstraat pas
begin 2022 worden heraangelegd. Daarom wil de N-VA nu al extra maatregelen
aan de gemeenteschool van Koksijde.
De parkeerdruk in de Abdijstraat en de
Middenlaan is nu niet goed geregeld.
Fractieleider Sander Loones pleit voor
een Kiss&Ride zone in de Middenlaan;
een verbreding van het houten wandelpaadje; een duidelijkere markering van
de fietsstraat; én extra parkeerruimte.
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Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

