
6 jaar
garantie!

Op 25 september werd Piet Lamberts Van Assche verkozen tot nieuwe  voorzitter
van de Molse afdeling van de N-VA. We bezochten hem voor een kort interview.

Dag Piet. Vertel eens wat over jezelf.
Ik ben afkomstig uit het Brabantse Londerzeel, één van de frontlijngemeenten  in de
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik woon intussen al 15 jaar in Mol, Achterbos. Ik
ben getrouwd en heb vier kinderen, en geef les in het hoger onderwijs in Turnhout.
Een van mijn vakgebieden is staatsrecht. Dus ik weet wat voor een institutionele
ramp ons land eigenlijk is.

Je bent getrouwd met ‘onze kandidate’ Hilde
Valgaeren die met de recente Vlaamse verkie-
zingen een goed resultaat behaalde.
Inderdaad. Ik ben van thuis uit Vlaamsgezind
en al geruime tijd een overtuigd N-VA’er. De
verkiezingscampagne van Hilde heeft me nog
meer zin doen krijgen. Ik wil me volledig inzet-
ten,  met name via de lokale afdeling. 

Bij de Vlaamse verkiezingen haalde de N-VA
in Mol 17 % van de stemmen. Dat is bijna
zoveel als de traditionele partijen. Kan de 
N-VA dat lokaal verzilveren?
Het zal niet gemakkelijk zijn. Wij zijn anders
dan de klassieke partijen die aan politiek
dienstbetoon doen. Wij zijn geen standenpartij en hebben geen ‘klanten’. Wij richten
ons niet meteen naar specifieke groepen  (bijvoorbeeld de arbeiders, de zelfstandi-
gen of de boeren). Dat is misschien een nadeel, maar het is ook meteen onze sterkte,
omdat we er zijn voor alle Vlamingen samen, zonder onderscheid. De N-VA komt
op voor het algemeen belang. Voor zes miljoen Vlamingen. De mensen beginnen
onze aanpak en visie te waarderen en vinden meer en meer hun weg naar ons.

Waarop zou jij de nadruk willen leggen als nieuwe voorzitter van de afdeling?
Onze partij steunt op twee pijlers, een nationale en een lokale. Wat het nationale
betreft ga ik uiteraard voor een soeverein Vlaanderen in Europa. Om het met de
klassieke slogan te zeggen: ‘met België als het kan, en zonder als het moét’. Om aan
dit programma te werken, willen we vooral kwaliteitsvolle debatten en gespreks-
avonden organiseren in Mol. In oktober organiseerden we reeds een interessante
gespreksavond met senator Louis Ide over de gezondheidszorg  (zie verder in ons
blad). In het voorjaar 2010 plannen we een debat over “Wat met Brussel?” met onder
anderen Bart De Wever, Frans Crols, Bart Maddens en Rik Van Cauwelaert.

Zaterdag 27 februari
Spaghetti-avond in 

PC Achterbos 

Dinsdag 16 maart
Bezoek aan 

het Brussels en
Europees parlement

Zie verder in dit blad of op
http://nvakempen.eu/mol/
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En wat met de lokale werking?
Wat de lokale werking betreft is het eenvoudig: 
we willen uiteraard doorbreken bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.  

Wat zijn voor jou belangrijke punten in de gemeente
Mol die onmiddellijke aandacht vereisen?
Ik denk aan verkeersveiligheid, vooral voor voet-
gangers en fietsers. Er gebeurt in Mol op dat vlak
wel wat, zoals de ondertunneling van de ring en het
aanbrengen van fietssuggestiestroken, maar het kan
allemaal wat vlugger, efficiënter en misschien zelfs
beter. 

Om af te sluiten op internationaal vlak dan. Bent u
fier op Van Rompuy als Europees president?
Moeten we daar fier op zijn? Ik vrees dat ik u zal
moeten teleurstellen.  Weet u waarom Van Rompuy
volgens onze media de voorkeur had? Omdat hij in
België schijnbaar rust gebracht heeft en de boel

samen heeft gehouden. Als hij dat in België kon, zo
luidt de redenering, dan kan hij dat ook in Europa.
Maar als Van Rompuy rust heeft gebracht  dan is dat
enkel door stagnatie, waarbij een jaar lang niets
werd gedaan. België worstelt met  twee fundamen-
tele problemen, de staatsschuld en de staatshervor-
ming. Van Rompuy heeft op beide vlakken niéts
gedaan. Wie niets doet, kan natuurlijk niets mis-
doen. Erg verdienstelijk is dat allemaal niet.
Bovendien weten we  dat Van Rompuy tot de belgi-
cistische vleugel van de CD&V behoort. Hij mag
dan al een Vlaming zijn, ik vrees dat hij zich eerder
als Belg zal gedragen en ik betwijfel dat Vlaanderen
van zijn presidentschap beter zal worden. Maar om
met een positieve noot te eindigen: de oprichting
van een soevereine Vlaamse staat is uiteindelijk
onafwendbaar en daar zal geen enkele Europese
president iets aan veranderen.

Op zaterdag 27 februari 2010 nodigen we iedereen
uit op een gezellige avond met spaghetti, door ons
zelf bereid onder het toeziend oog van onze
meesterkok Bart. Breng je vrienden en familie mee
en steun onze afdeling N-VA Mol door jullie talrijke
aanwezigheid. 
Het festijn vindt plaats in de Parochiezaal van Mol
Achterbos, Achterbos 76, en de spaghetti wordt uit-
geschept vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur.
Inschrijven en inlichtingen bij 
Piet Lamberts Van Assche, 
Sint Apollonialaan 36, 2400 Mol (tel 014 32 19 76) 
of via afdeling.mol@nvakempen.eu.

De prijs is 9 euro voor volwassenen en 5 euro voor
kinderen tot 12 jaar. Gebruik onderstaand inschrijf-
strookje als je rechtstreeks betaalt aan een N-VA-
bestuurslid of schrijf over op rekeningnummer 
413-3148741-81 en dit ten laatste op 22 februari.
Gelieve “spaghetti” te vermelden met je naam en
het aantal personen.

Vervolg van blz 1

Spaghetti-avond

JA, WIJ WILLEN ONS INSCHRIJVEN VOOR DE SPAGHETTI-AVOND

Naam

Adres

…………  x volwassenen (9 euro) = …………………

…………  x  -12 jaar         (5 euro) = …………………

�

piet.lamberts-vanassche@n-va.be
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België is niet één land
maar twee landen.

Op 27 oktober sprak senator Louis Ide in jeugdhuis
Tydeeh in Mol voor een talrijk opgekomen publiek

over de gezondheidszorg in Vlaanderen en België. 
Momenteel is Vlaanderen bevoegd voor het preventieve
gezondheidsbeleid en is de federale overheid bevoegd
voor het curatieve aspect, namelijk de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (sociale zekerheid).

TAALGRENS = ZORGGRENS
Louis Ide pleit ervoor om Vlaanderen bevoegd te
maken voor het gehele pakket. Opvallend is dat hij zijn
argumentatie daarvoor niet steunt op de alom bekende
transfers van Vlaanderen naar Wallonië. De redenen
zitten veel dieper en zijn deels ook cultureel van aard.
Vlaanderen en Wallonië zijn qua zorgbeleid zodanig
verschillend dat het wel twee landen lijken. De taal-
grens tussen Vlaanderen en Wallonië wordt daarmee
tevens een zorggrens.
Louis Ide maakt zijn stelling hard aan de hand van een
aantal voorbeelden. Vlaanderen geeft meer uit aan
thuiszorg, thuisverpleging, beschut wonen, een vaste
huisarts… Franstalig België geeft meer uit aan de 
rusthuizen en rechtstreekse consulten bij geneesheer-
specialisten. Het belangrijkste verschil is wel dat

Vlaanderen kiest voor de huisarts, terwijl Wallonië
kiest voor het ziekenhuis. 

SPLITSING GEZONDHEIDSZORG
Tot slot wijst Louis Ide erop dat Vlaanderen groot
genoeg is om voor het volledige pakket van gezond-
heidszorg bevoegd te kunnen worden. Voorbeelden uit
het buitenland tonen dit aan. In Denemarken is de
gezondheidszorg gedecentraliseerd tot op het niveau
van één miljoen inwoners. Baskenland, met twee 
miljoen verzekerden en een vergrijzingproblematiek
identiek aan die van Vlaanderen, is volledig bevoegd
voor gezondheidszorg, dus ook voor de financiën
(sociale zekerheid). Enquêtes tonen aan dat de Basken
zeer tevreden zijn over hun gezondheidszorg. Als dat
in die landen kan, moet dat ook bij ons kunnen!

Op dinsdag 16 maart organiseert N-VA Mol een
bezoek aan het Europees en Brussels parlement.
Vertrek is voorzien vanaf 7.50 uur. Er zijn verschillen-
de opstapplaatsen, het vermoedelijk uur van terug-
komst is 19.00 uur.
Inschrijven en inlichtingen bij: 
Piet Lamberts Van Assche, Sint Apollonialaan 36, 
2400 Mol, tel. 014 32 19 76
afdeling.mol@nvakempen.eu
De prijs bedraagt 18 euro per persoon, een broodjes-
lunch is inbegrepen.
U kan zich inschrijven met onderstaand inschrijvings-
strookje. 

Bezoek aan het Europees en het Brussels parlement

�

Louis Ide

Naam

Adres

........ x personen (18 euro) = ..........euro
te storten op rekeningnummer 413-3148741-81 of te betalen aan een N-VA-bestuurslid voor 12 maart

��  Marcel Cars, Goormansdijk 16, Dessel  om 7.50 uur

��  Elektro Van Herck, Turnhoutsebaan 36 om 8.00 uur

��  Kerk Geel Punt, Antwerpsesteenweg  om 8.30 uur

Gelieve uw opstapplaats aan te duiden
op deze strook of te vermelden op het
overschrijvingsformulier
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 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
 i

n
te

rn
e 

ge
br

u
ik

 v
an

 d
e

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. 

D
e 

w
et

 v
an

 
8 

de
ce

m
be

r 
19

92
 in

 v
er

ba
n

d 
m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g
va

n 
de

 p
er

so
on

lij
ke

 le
ve

ns
sf

ee
r 

te
n 

op
zi

ch
te

 v
an

 d
e

ge
ge

ve
n

sv
er

w
er

ki
n

g 
vo

or
zi

et
 t

oe
ga

n
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n
 o

f 
he

t 
ve

rw
ij

de
re

n
 

er
va

n
.

�

Voor meer fatsoen in de politiek 

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voor-
stellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in 
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de 
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractielei-
der van de N-VA in
de Kamer. 
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we wil-
len reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon. 

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper 
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend. 

“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe 
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker

De CD&V-jongeren halen in 
De Morgen (21 september 2009) 

keihard uit naar het 
begrotingsbeleid van hun 

eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid 

op te nemen:

“Er wordt de 
komende twee jaar amper 
bespaard door de regering-

Van Rompuy. 
Dat is een misdaad tegen 

onze generatie."

Lees alle 20 voorstellen op
www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parle-
ment. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers. 

Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Eu-
ropese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.

De MEP Awards worden jaarlijks uit-
gereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het

bereiken van een Euro-
pees handelsverbod

op zeehondenpro-
ducten.

Rustige vastheid = schuldig verzuim!
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