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V.U. Fons Lammertyn
Brugstraat 47/3
8850 Ardooie

N-VA
Ardooie- Koolskamp
nodigt uit
N-VA Ardooie- Koolskamp
nodigt u graag uit om

Het kan beter in Ardooie … en zeker in Koolskamp
Eind vorig jaar kreeg onze afdeling gestalte. Na één jaar maken wij de balans
op. In ons eerste jaar hebben wij vooral onze kersverse afdeling uitgebouwd.
Iedereen van onze ploeg kent ondertussen elkaars sterke en minder sterke kanten.
Na enkele geslaagde activiteiten wensen wij iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid en interesse in onze afdeling. Ikzelf heb aan zo veel mogelijk activiteiten binnen onze gemeente deelgenomen en mij zo een objectief beeld kunnen vormen van
wat er leeft bij onze mensen.

PHILIPPE
MUYTERS
Vlaams minister van Werk,
Begroting, Financiën en Sport,
te ontmoeten.
Thema:
succesvol ondernemen in
Vlaanderen
Wanneer:
vrijdag 10 februari 2012 om 20 uur.
Plaats van afspraak:
Cultureel Centrum ’t Hofland,
grote zaal,
Oude Lichterveldsestraat 13
8850 Ardooie.
N-VA Ardooie- Koolskamp zorgt
voor een drankje en een hapje.
Iedereen van harte welkom.

EVENWAARDIG
Waarom wordt Koolskamp stiefmoederlijk behandeld? Zijn er misschien meer en
betere kiezers in Ardooie?
Ik heb ook in Koolskamp eenvoudige en fiere mensen leren kennen die Koolskamp
sinds mensenheugenis een warm hart toedragen. Voor N-VA Ardooie-Koolskamp is
de deelgemeente Koolskamp evenwaardig aan
Ardooie.
De N-VA heeft het laatste jaar de gemeenteraad gevolgd. Het rookgordijn dat daar opgetrokken wordt is ongelooflijk. Waarom komt er zo weinig naar buiten over het gevoerde beleid? Schepenen die hun beleid komen toelichten en verdedigen? Vergeet
het. Gemeenteraadsleden die inspraak hebben? Vergeet het!
Wij hebben soms de indruk dat al onze gemeenteraadsleden al 30 jaar geoefend hebben om ja te knikken. Elke vraag aangaande het gemeentebeleid wordt slaafs en onderdanig goedgekeurd. Is dit een transparant bestuur?
UW CENTEN
Beste Ardooie-Koolskampenaar, wij hebben nog enkele maanden te gaan tot de volgende verkiezingen. Eén ding beloven wij u: wij houden de vinger aan de pols en
staan volledig open voor uw suggesties en meningen. Politiek niets voor u? Vergeet
niet: het is wel de politiek die over uw centen beslist!
Mensen die interesse hebben in ons eerlijk politiek project en
niet in de verzuiling wensen terecht te komen zijn van harte
welkom bij onze volgende activiteit op 10 februari 2012.
Kurt Eeckhout
Ondervoorzitter Ardooie-Koolskamp

N-VA Ardooie-Koolskamp:
verleden en heden
“Leven in kringen” was een van de slogans van de
Volksunie: het gezin, de wijk, de gemeente/stad, de
provincie, Vlaanderen: ‘het kostbare weefsel’. Kringen
die mekaar raken en uitgroeien van klein tot groter,
bindend en hechter, ons Vlaamse volk dienend.
Toen werd de publieke opinie meestal wakker geschud
door ludieke acties. Indertijd heb ik mij letterlijk neergelegd in Roeselare, op het kruispunt Westlaan-Ieperstraat, samen met onder andere Mik Babylon.
Wij wilden dat er verkeerslichten werden geplaatst. Er
waren het afgelopen jaar reeds drie doden gevallen,
waaronder twee kinderen. Wijlen burgemeester Robert
Deman werd gedwongen om dit gevaarlijk kruispunt te
voorzien van de gevraagde verkeerslichten.
RECHT VOOR DE RAAP
De VU was de barometer van het Vlaamse volk: wat ten
onrechte werd recht gepraat - met toestemming van onze
Vlaamse politici - klaagde de VU aan: recht voor de raap,
verstaanbaar voor iedereen!
De N-VA is het andere én nieuwe verhaal: dankzij het
West-Vlaamse doorzettingsvermogen van
Geert Bourgeois werd een deel van de ontbonden VU ondergebracht in een nieuwe partij: de Nieuw- Vlaamse Alliantie.

NU DURVEN VERANDEREN
Door een verantwoord besef van wat leeft bij zovele Vlamingen, door het terug ‘neen’ durven zeggen tegen alle
onrecht, groeide de sterke slogan ‘nu durven veranderen’ uit tot een onomkeerbaar volksgevoel bij alle lagen
van onze Vlaamse bevolking.
Vanuit alle hoeken kwam de steun, de sympathie, het begrip, maar vooral de bevestiging dat er iets moest veranderen. Onze verkiezingsoverwinning was de som van
het vertrouwen van de bevolking in de N-VA en het geloof in onze partijleiding, die onverzettelijk de Vlaamse
belangen verdedigde.
Het gedachtegoed van de VU was en is een bron van inspiratie voor de N-VA: discipline in de principes, durven
veranderen in het belang van ons volk!
EERLIJKE, VERANTWOORDE POLITICI
Bij het verdwijnen van de VU vroeg men zich af wie het
nu zou opnemen voor onze rechten, onze welvaart, ons
Vlaamse volk. De komst van de N-VA
beantwoordde deze vraag. Wij hebben
terug eerlijke, verantwoorde, duidelijke en doorzichtige politici.
Zo was Frans Van Der Elst, stichter
van de Volksunie, zo is de N-VA!
Stef de Wandel,
ledenverantwoordelijke

Jong N-VA Mandel geboren!
De N-VA zit duidelijk in de lift. Ook bij jongeren merken we dat de
N-VA een grote dynamiek teweegbrengt. Aangezien er in onze regio
nogal wat Jong N-VA-afdelingen zijn, hebben we besloten dat er een
overkoepelende organisatie nodig was.
Daarom werd Jong N-VA Mandel opgericht. Jong N-VA Ardooie is samen
met Meulebeke een van de voortrekkers van de afdeling Mandel.
BABYBORREL
Om de geboorte van deze afdeling te vieren hielden we op zaterdag 8 oktober 2011 een babyborrel. Naast de vele gasten mochten we ook onze peter, Koenraad de Groote (parlementslid en burgervader van Dentergem) verwelkomen.
Met Jong N-VA Mandel willen we een sterke speler zijn in het politieke landschap.
TOMELOZE INZET
Aan de hand van activiteiten, overleg met interne en externe organisaties en onze tomeloze inzet willen we een draagvlak creëren waarbij we de belangen van iedere jongere verdedigen
Geïnteresseerd? Stuur gerust een e-mail naar daan.vandamme@nva.be!
Met Vlaamse groet,

Kenneth Six (bestuurslid)
Daan Vandamme (secretaris)
Julie Eeckhout (bestuurslid)

In de kijker!
JOHAN DERLUYN
• 42 jaar en jarig op 10 december
• ik woon in de Cloetbergstraat 38, samen met mijn echtgenote Carmen Vandemaele, advocaat en mijn drie kinderen: Sarah-Anne (14 jaar), Louis (12 jaar) en
Dante (7 jaar).
• ik werk als juridisch adviseur in de banksector.
• hobby’s: mijn gezin, mijn hond Casper, lezen en samen genieten van een gezellige
maaltijd met een goed glas erbij.
Voor de komende jaren zijn mijn goede voornemens om gezonder te gaan leven
(meer sporten en diëten) en mij ten volle inzetten voor de N-VA. Ik wil opbouwend
meewerken aan de ontwikkeling van Ardooie- Koolskamp en van Vlaanderen.

Win een ontbijt voor twee!

Rebus

Wij vinden uw mening belangrijk. Laat ons weten
wat goed gaat in Ardooie- Koolskamp en een
groene kaart verdient of wat je een rode kaart geeft.
Dat kan via www.n-va.be/ardooie-koolskamp contact.
Zo maak je kans op een ontbijt voor twee.

Als u reageert via onze website, bent u misschien
de gelukkige winnaar!

De Dorpstraat
Een overschatting van de Wetstraat en een onderschatting van de Dorpstraat. Dat is waarschijnlijk de grootste vergissing die een politicus kan
maken. Ik heb geleerd dat de nationale politiek en gewichtige voorstellen in het parlement natuurlijk wel belangrijk zijn, maar in het leven van
vele mensen vaak na de dagelijkse bekommernissen komen: de dienstverlening in het eigen dorp, de staat van wegen, veiligheid en orde, kinderopvang, sociale hulp, jeugd en ouderen, plaatselijke cultuur,
verenigingen, enzovoort.
Het sociale weefsel is tastbaar in de lokale gemeenschap. Voor de jonge
partij N-VA is het daarom van groot belang te bouwen aan een lokale verankering. Wie vandaag aan politiek wil doen, doet dat eerst vlakbij de
mensen die hij of zij kent. Zij zijn de beste waardemeters van het werkelijke leven.

Los de rebus op en win een ontbijtmand voor twee. Mail de oplossing
naar fons.lammertyn@n-va.be of
robrecht.deman@n-va.be

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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