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N-VA Merksplas
nodigt u uit op haar
Startactiviteit

N-VA Merksplas schiet uit de startblokken!

met gastsprekers
Fractieleider in het
Vlaams Parlement

KRIS VAN DIJCK

Het bestuur met Tine van der Vloet (voorzitter), Koen Verheyen (secretaris), Harrie van der
Vloet (penningmeester), Hugo Cornelis (ondervoorzitter) en Safet Zenuni (bestuurslid).

Met het nieuwe jaar treedt ook een nieuwe partij in de politieke arena in Merksplas. Na een aantal jaren te hebben gewerkt onder de vleugels van N-VA Noorderkempen, start de N-VA in Merksplas met een eigen werking.

en
Volksvertegenwoordiger

SIEGFRIED BRACKE

op maandag 28 maart om 20 uur
Gemeenschapscentrum de
Marc/kt
IEDEREEN WELKOM
GRATIS TOEGANG

Kersvers afdelingsvoorzitter is Tine Van der Vloet. “De N-VA in Merksplas gaat met
heel veel enthousiasme van start”, verzekert Tine. “Het is onze belangrijkste motivatie om een stem te geven aan alle inwoners van onze gemeente.”
Bij de laatste verkiezingen haalde de N-VA in kanton Hoogstraten meer dan 28 %. Gedreven door de sterke nationale verkiezingsuitslag, kon een eigen N-VA-afdeling in
Merksplas niet uitblijven. Op een eerste activiteit in september 2010 vonden een aantal mensen elkaar en vormden ze een eerste bestuur. Dat breidde zich ondertussen uit
en sinds december is de officiële oprichting een feit.
Om goed gewapend naar de verkiezingen van 2012 te gaan, is iedereen die wil
meedenken of -werken welkom. Alle inwoners zijn alvast uitgenodigd op onze
startactiviteit op maandag 28 maart, waarvoor we niemand minder dan
Siegfried Bracke als spreker naar Merksplas halen.
De komende maanden werken wij onze visie op de toekomst van Merksplas verder
uit in samenwerking met verenigingen, adviesraden en alle geïnteresseerde ‘Spetsers’. Wij vinden niet dat het huidige bestuur momenteel uitsluitend slecht beleid
voert, maar de N-VA heeft toch enkele suggesties en wil eigen accenten leggen.
Zonder vertegenwoordigers in de gemeente- of OCMWraad is het niet gemakkelijk om gehoord te worden, maar
iedereen kan de standpunten en ideeën van N-VA Merksplas lezen in onze huis-aan-huisbladen en op onze website: www.n-va.be/merksplas.

Tine van der Vloet
Voorzitter N-VA Merksplas
tine.vandervloet@n-va.be

Aangename kennismaking!

Het bestuur van N-VA Merksplas

TINE
VAN DER VLOET
Voorzitter

HUGO CORNELIS
Ondervoorzitter

KOEN VERHEYEN
Secretaris,
dossierbeheer,
beheer website
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Wilt u ook lid worden van de N-VA?
Stuur een mailtje met naam, adres en geboortedatum naar tine.vandervloet@n-va.be en wij brengen het voor u in orde! Steun de enige partij die
doet wat ze zegt voor slechts 12,50 euro. 30 jaar of
jonger? Dan betaalt u slechts 5 euro. Als 2de lid betaalt u slechts 2,5 euro.
Uw voordelen:
n Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht in een
onafhankelijke partij die haar stempel drukt op
het Vlaams regeringsbeleid.
n Tien keer per jaar ontvangt u het Nieuw-Vlaams
Magazine, het ledenblad met dossiers, interviews
en een kijk achter de schermen van politiek
Vlaanderen.

n Als N-VA-lid geniet u korn
n

ting op de aankoop van bepaalde politieke boeken.
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor het
nieuwjaarsfeest, voor inhoudelijke ledencongressen en andere bijeenkomsten.
Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van
arrondissementele of afdelingsactiviteiten van de
N-VA.

Wilt u de N-VA lokaal ondersteunen?
Heeft u ideeën waar u elders niet mee terecht kan?
Heeft u politieke ambities die u wil waarmaken?
Laat het ons dan weten,
we zijn immers op zoek naar mannen
en vrouwen met een hart voor onze gemeente.

Lokaal verankeren, ook in Merksplas
De hiernavolgende tekst verscheen in het ledenmagazine van de N-VA in december. De uitdagingen van het dorp Merksplas werden naast die van
centrumstad Sint-Niklaas gelegd in het licht van de
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in
2012. Onze afdeling was er best trots op dat de redactie ons dorp eruit koos!
De N-VA-afdeling van Merksplas (8 000 inwoners) is
vrij nieuw. Ze werd na 13 juni geboren van onder de
vleugels van de koepelafdeling N-VA Noorderkempen.
Voorzitter Tine van der Vloet: “Ons bestuur bestaat nu
uit vijf personen. Dat is niet veel, maar het zijn allemaal
zeer gemotiveerde mensen. Ons eerste doel is onze afdeling stevig uit te bouwen. We gaan al onze leden proberen te bereiken dit jaar. Maar we doen ook aan
ledenwerving, bijvoorbeeld door regelmatig huis-aanhuisbladen te verspreiden en activiteiten te organiseren,
zoals de startactiviteit met Siegfried Bracke. We hebben
ook veel kerstkaarten verstuurd dit jaar."
VOORBEREIDING 2012
“In de zomer van 2011 zullen we beslissen hoe we naar
de kiezer trekken”, vervolgt Tine. “Dat is ook het moment waarop we zullen bekijken welke kandidaten we
al hebben en welke soort kandidaten er nog ontbreken
voor onze lijstvorming. Daar zullen we vanaf dan intensief naar op zoek gaan.”
PROGRAMMA
2012 mag dan wel een nog een eindje weg zijn, de prioriteiten zijn voor Tine en haar afdeling nu al duidelijk:
“We starten nu al langzamerhand met ons programma
te schrijven. We gaan na wat er leeft bij de inwoners en
gaan op zoek naar thema’s waar we ons op kunnen toe-

spitsen. Ik denk dan in de eerste plaats aan meer inspraak voor de burger, wat momenteel een probleem is
in Merksplas. We willen de verschillende adviesraden
optimaal laten werken en de politieke besluitvorming
transparanter maken.”
“Maar we zijn natuurlijk een landelijke gemeente”, vervolgt Tine. “Landbouw en toerisme zijn dus belangrijke
thema’s. En Merksplas is ook een jonge gemeente, dus
we richten onze pijlen op een beter jeugdbeleid, een
goede infrastructuur voor de jongeren en de aanstelling
van een volwaardige jeugdconsulent.”

Kris Van Dijck is de peter van onze afdeling
13 juni 2010 zal geboekstaafd blijven als dé dag dat de N-VA doorbrak. In elk kanton van het arrondissement Turnhout haalde de partij meer dan 30 procent van de
stemmen. In het zog van die verkiezingstsunami worden nu op verschillende plaatsen waar de N-VA nog niet georganiseerd was nieuwe N-VA-afdelingen opgericht.
Zo ook hier in Merksplas.
Om de partij op een verstandige wijze en duurzaam uit te bouwen, pakken we dit op
een doordachte manier aan. Elke nieuwe afdeling krijgt de nodige ondersteuning en
begeleiding van een parlementslid of arrondissementeel bestuurslid. Dit is geen overbodige luxe, want het politieke bedrijf kent vele regels en afspraken die het niet
evident maken voor nieuwkomers.

Kris Van Dijck
N-VA-Fractieleider
Vlaams Parlement

ERVARINGSDESKUNDIGE
Voor Merksplas werd Kris Van Dijck aangeduid. De burgemeester van Dessel en
N-VA-Fractieleider in het Vlaams Parlement was al meerdere keren te gast in onze
gemeente en is een heuse ervaringsdeskundige. Hij heeft vijftien jaar parlementaire ervaring achter de rug, en sinds 2009 is hij ook fractieleider. Gemeentepolitiek is hem
niet vreemd: sinds 1989 is Kris in Dessel gemeenteraadslid, waarvan zes jaar als schepen en tien jaar als burgemeester. We gaan gretig gebruik maken van zijn ervaring!

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
Wenst u ie op migratie.
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

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

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

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

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de
diverse diensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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