
Het is nu ruim drie maanden geleden dat we naar de stembus trokken voor de
vervroegde federale verkiezingen van 13 juni (Kamer en Senaat). In het Kanton

Mol bleek maar liefst één derde van de kiezers (33,3 %) te stemmen voor de N-VA,
een enorm succes. Uit onze afdeling waren er twee kandidaten, huisarts Dr. Koen
Dillen uit Rauw (15de plaats Senaat) en zelfstandig viskweker Jan Vangheel uit
Heidehuizen (21ste plaats Kamer). Beiden haalden een mooi resultaat : Koen met 
26 509 voorkeurstemmen op landelijk niveau, Jan met 3 908 stemmen op lokaal
niveau. Beide kandidaten danken de kiezer hartelijk voor het vertrouwen dat in hen
werd gesteld!

De verkiezingsuitslag wees duidelijk de N-VA als overgrote winnaar aan. Met 
27 zetels in de Kamer en negen zetels in de Senaat werden we meteen ook de groot-
ste partij in beide federale kamers. In Vlaanderen stemde bijna een derde van de 
kiezers voor de N-VA (28,2 % in de Kamer, 31,7 % in de Senaat). Ook op nationaal
vlak zijn de cijfers voor de Kamer interessant. Maar liefst 17,4 % van alle stemmen
ging naar de N-VA. Daarmee oversteeg de partij in grote mate alle andere Vlaamse
en Waalse partijen. Met uitzondering van Open-Vld, dat de oppositie verkoos, en
het Vlaams Belang, dat buiten spel staat door het ‘cordon sanitaire’, onderhandelen
deze partijen voor een gefundeerde staatshervorming. Een onderhandeling die zeer
lang aansleept omdat Vlaanderen ook de geldstromen naar Brussel met recht en
rede onder de nieuwe financieringswet wil plaatsen. 

Andere heikele punten liggen uiteraard ook nog op tafel, zoals de nauwkeurige
inning en besteding van belastingsgelden, de verantwoorde wegwerking van de
schuldenlast én de splitsing van BHV. We hopen dat de standvastigheid van de 
N-VA, daarbij gesteund door CD&V en andere Vlaamse partijen, uiteindelijk vruch-
ten zal afwerpen.

Op 25 oktober organiseren wij een
gespreksavond met Siegfried

Bracke.
Hij zal het hebben over zijn eerste
ervaringen in de politiek en zijn
kijk op de toestand van het land. 
Verder zal hij graag al uw vragen

beantwoorden.

Deze gespreksavond zal 
om 20.00 uur

plaatsvinden in zaal 
‘Onder de Toren’, Markt 12, Mol.

Door weinigen misschien 
geweten, maar Siegfried Bracke,
voormalig VRT-journalist en TV-
moderator, woont in Mol. Bij de
voorbije verkiezingen trok hij de
Kamerlijst in Oost-Vlaanderen

(vanwaar hij afkomstig is). Daar
haalde Bracke niet minder dan 

101 940 voorkeurstemmen. 
Zo belandde hij in de top-vijf van

de Vlaamse stemmentrekkers. 
Op 6 juli legde hij de eed af als 
volksvertegenwoordiger. Twee

weken later werd hij benoemd tot
ondervoorzitter van de Kamer.

Gespreksavond met
Siegfried Bracke

Mol
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Bedankt

V.U. Piet Lamberts Van Assche
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Koen Dillen Jan Vangheel
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Enkele nieuwe krachten
versterkten onlangs het
bestuursteam van N-VA
Mol door middel van coöp-
tatie, in afwachting van de
uitgestelde bestuursverkiezingen begin 2011. Wij verwelkomen van
harte Koen Dillen, Hans De Groof en Marc Smets. 

Het bestuur van N-VA Mol komt regelmatig samen voor de algemene
planning van activiteiten. Ben jij een Vlaamsgezinde vrouw of man die
mee wil helpen aan een sterke N-VA-vertegenwoordiging in Mol?
Schrijf of bel ons dan vandaag nog!

Neem ook een kijkje op onze webstek: www.nvakempen.eu/mol

N-VA Mol is ontgoocheld omdat het doorgangspad
voor fietsers en voetgangers dat ter hoogte van het cen-
trum achter de Molse Nete loopt, nog niet is doorge-
trokken tot aan de Rivierstraat. Dat zou momenteel een
goed alternatief zijn om de werken aan de fietstunnel
onder de ring te vermijden. Door een scheidingsmuur
tussen het voormalige Rijksopvoedingsgesticht en
gemeenschapsinstelling De Markt te bouwen, werd er
maanden geleden reeds plaats gemaakt voor het fiets-
pad. Het is nu enkel nog wachten op de gemeente om
het fietspad aan te leggen. 

Ook het fietspad achter het zwembad, dat nu in slechte
staat is, had men beter hersteld voor de aanvang van de
werken aan de fietstunnel, zodat ook hier een vol-
waardig alternatief voor de fietser werd gecreëerd.

Bestuur N-VA Mol breidt uit

Doorgangspad van de Molderdijk naar de Rivierstraat

Achterste rij vlnr.: Paul Janssen, 
Jan Vangheel, Bart Duchateau, Koen Dillen,

Joost Vanhoof. Voorste rij: Marc Smets, 
Vic Van Hees, Piet Lamberts-Van Assche,

Hans De Groof

Voorzitter:
Piet Lamberts-Van Assche
014 32 19 76
piet.lambertsvanassche@skynet.be

Ondervoorzitter:
Paul Janssen
0486 57 10 43

Penningmeester:
Joost Vanhoof
joost.vanhoof@telenet.be

Verantwoordelijke leden:
Vic Van Hees
014 71 39 97

Jongerenverantwoordelijke:
Bart Duchateau
bart.duchateau@skynet.be

Bestuursleden:
Jan Vangheel: jan@euro-koi.be
René Van Hoof
Koen Dillen: 0477 55 83 52
Hans De Groof: 0498 46 48 32
Marc Smets: 0472 43 62 31
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Bezoek aan Brussels en Europees parlement

Op  16 maart trokken we met een schare geïnteresseerden naar Brussel voor een bezoek aan het Brussels parlement
en het Europees parlement. In het Brussels parlement werden we ontvangen door N-VA-volksvertegenwoordiger
Paul De Ridder die Brussel cultureel en historisch erg goed kent. Paul De Ridder leidde ons deskundig rond in de
statige gebouwen van het parlement. We onthouden van hem vooral zijn passie voor Brussel en zijn vurige plei-
dooi voor het niet loslaten van Brussel door de Vlamingen. 

In de imposante gebouwen van het Europees Parlement
werden we ontvangen door europarlementslid en N-VA-
boegbeeld Frieda Brepoels. Zij lichtte vooral toe in welke
aspecten Europa voor ons Vlamingen belangrijk is. Haar
medeweker Wouter Patho toonde ons de vergaderzaal en
vertelde ons over de praktische gang van zaken in het parle-
ment. Het was voor onze leden en vrienden een aangename
uitstap en een leerrijke dag. 

De in 1950 gebouwde Rex werd in 2003 gesloten wegens een nega-
tief brandweerverslag. Nadat in juni 2005 de Rex ten prooi was
gevallen aan vandalen werd in 2006 overgegaan tot de renovatie
van de zaal. Hiervoor werd 3,72 miljoen euro voorzien, maar toen
de gerenoveerde Rex eind februari 2009 terug open ging werd de
uiteindelijke kost op 6,5 miljoen euro geschat. N-VA Mol is veront-
waardigd dat men nog geen jaar later beslist heeft om het podium
van de pas gerenoveerde Rex te vervangen. Deze bijkomende uit-
gave van 177 000 euro op kosten van de gemeenschap is onbegrij-
pelijk.

Bart Duchateau voor zaal Rex, 
dat na één jaar al een nieuw podium krijgt.

Nieuw podium voor zaal Rex

N-VA-Brussels parlementlid Paul De Ridder 
leidde de groep rond.

Vlnr.: Piet Lamberts-Van Assche, Jan Vangheel, 
Frieda Brepoels, Bart Duchateau, Vic Van Hees.
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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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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.

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t 
do

cu
m

en
t 

w
or

dt
 v

er
-

m
el

d 
is

 b
es

te
m

d 
vo

or
 h

et
 in

te
rn

e 
ge

br
ui

k 
va

n 
de

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. D

e 
w

et
 v

an
 8

 d
e-

ce
m

be
r 

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n
de

 p
er

so
on

lij
ke

 l
ev

en
ss

fe
er

 t
en

 o
pz

ic
ht

e 
va

n 
de

ge
ge

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t 

to
eg

an
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n 
of

 h
et

 v
er

w
ijd

er
en

 e
r-

va
n.

�

De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…

133/10- MOL:047-  25-09-2010  17:10  Pagina 4


