
Verandering in de Dorpsstraat

2012 is ingezet. Dit wordt een belangrijk jaar voor N-VA Schoten. We zullen dit 
jaar ons beste beentje voorzetten om de N-VA lokaal te verankeren. Want, beste 

vrienden, men zal in de Wetstraat pas naar de Dorpsstraat luisteren als er in de 
Dorpsstraat een duidelijk signaal gegeven wordt!

N-VA Schoten gaat voor verandering. Op onze nieuwjaarsreceptie op 27 januari 
stelden we onze lijsttrekker, Maarten de Veuster, samen met enkele andere 
kandidaten voor. Al onze kandidaten zijn gedreven en verankerd in hun wijk. 
Ze zetten allemaal hun schouders onder N-VA Schoten en staan klaar om erin te 
vliegen! Kortom, de receptie was een schot in de roos! Lees op bladzijde twee het 
verslag van deze geslaagde avond.

POLITIEK ACTIEVE JEUGD
Wouter Rombouts, ondervoorzitter van Jong N-VA Schoten en kandidaat op onze 
lijst voor 2012, krijgt in dit blad het woord. Wie denkt dat we onze jeugd niet meer 
warm kunnen maken voor politiek, zal bij N-VA Schoten het tegenovergestelde 
ondervinden. Verder stellen we ook enkele van onze bestuursleden voor.

N-VA SCHOTEN DRUK IN DE WEER
Uiteraard hebben wij ook niet stil gezeten! Rond Valentijn kregen al onze leden 
een leuk Valentijnscadeautje. Ook aan de Schotenaren in de Paalstraat werd een 
Valentijnsattentie uitgedeeld. Een actie die werd gesmaakt! 

In tussentijd werken we naarstig voort aan ons lokaal programma. Het is het resultaat 
van een intensieve samenwerking tussen de bestuursleden, leden en deskundigen. 
Een programma door en voor Schotenaren. U merkt het, we zijn druk in de weer en 
willen een sterke campagne voeren zodat Schoten op zondag 14 oktober geel kleurt!

Iefke Hendrickx
Afdelingsvoorzitter

Nieuwjaarsreceptie  
N-VA Schoten: 

een Schot in de roos!
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V.U. Maarten De Veuster
Lusthofdreef 2
2900 Schoten 

Schoten

Wenst u op de hoogte te blijven van onze 
acties en activiteiten?  

Stuur dan een mailtje naar schoten@n-va.be 
en we helpen u met plezier verder.

Maarten De Veuster – lijsttrekker 
N-VA Schoten



Op zaterdag 11 februari en dinsdag 14 februari 
trotseerden onze leden de ijzige koude om hun hart 

voor de Schotenaars te tonen.

Alle voorbijgangers aan Parking ’t Ven en aan Dexia 
op de hoek van de Paalstraat kregen chocolaatjes 
aangeboden als Valentijnsgeschenk. De warme reacties 
maakten dat we onze halfbevroren ledematen vergaten!

Valentijnsactie

Nieuwjaarsreceptie N-VA Schoten: 
een Schot in de roos! Op vrijdag 27 januari hield onze lokale 

N-VA-afdeling haar nieuwjaarsreceptie. 
Deze was in alle opzichten een schot in de 
roos! Naast de leden en sympathisanten van 
onze partij konden wij ook talrijke andere 
geïnteresseerde Schotenaars begroeten.

N-VA-Senaatsfractieleider 
Liesbeth Homans

De gestage groei van ons ledenaantal werd in de 
verf gezet door de viering van het tweehonderdste 
lid van N-VA Schoten.

Opvallende 
en aangename 
vaststelling: de 
aanwezigheid van 
een groot aantal 
jongeren, dit in 
schril contrast met 
de recepties van 
andere partijen.

28/01 SCHOTEN - Er was nogal 
wat scepsis rond de draagkracht 
van de lokale N-VA-afdeling. 
Maar met een bruisende nieuw-
jaarsreceptie heeft de N-VA zich 
meteen sterk gepositioneerd.

Zal N-VA Schoten erin slagen om 
het nationale succes door te trek-
ken op plaatselijk vlak? Heeft de 
lokale afdeling intussen een ach-
terban kunnen uitbouwen? Zullen 
er naast Maarten De Veuster nog 
sterke figuren op de N-VA-lijst 
staan? Dat waren de vragen die 

tijdens diverse politieke nieuw-
jaarsrecepties werden gesteld.

De N-VA diende de criticasters 
op haar nieuwjaarsreceptie van 
antwoord. Een bomvolle feestzaal 
zorgde voor groot enthousiasme. 
Dat was zo sterk voelbaar dat 
gastspreekster Liesbeth Homans, 
fractieleider in de senaat, meteen 
waarschuwde voor te hoog 
gespannen verwachtingen.

Dat voorzitster Iefke Hendrickx 
Maarten De Veuster aankondigde 

als lijsttrekker was geen verras sing. 
Maar de presentatie van een eerste 
reeks nieuwe kandidaten was 
dat wel. Met Ben Lambrechts, 
Wouter Rombouts, Johanna  
Brzowzowska, Walter Brat, 
Suzanne Timmermans, Lieven 
De Smet en Iefke Hendrickx 
brengt de partij meerdere sterke, 
gekende figuren in stelling.

En ook inhoudelijk lichtte de partij 
al een stukje van de sluier op. “We 
verzetten ons tegen een algemene 
lastenverhoging. We willen in 

gemeente en OCMW op zoek 
gaan naar meer efficiëntie”, stelde 
Maarten De Veuster.

En hij lanceerde een verrassend 
voorstel. “Onze gemeente wordt 
momenteel bestuurd door een 
burgemeester en acht schepenen. 
Volgens ons zouden we dat perfect 
met één schepen minder kunnen 
doen. Dat zorgt niet alleen voor 
een mooie besparing. We geven 
daarmee zelf ook het goede voor-
beeld”, besloot De Veuster. 
(Wim Coel)

Gazet Van Antwerpen verwoordde het als volgt:



Wouter, vanwaar je politiek interesse?
Ik kom uit een ‘Vlaams nest’ en het is dankzij mijn 

vader dat ik steeds met een kritische blik naar dit land 
kijk. Dagelijks krijgen we voorbeelden van hoe politiek 
niet zou mogen zijn. Politici onderschatten de bevolking 
en het is vanuit een drang naar verandering dat ik de 
politiek op de voet volg. Aan politiek doen is mooi en 
nobel als je het volgens de juiste principes doet. Houd 
vast aan je overtuiging, wees eerlijk naar je kiezers toe, 
en vooral: doe wat je belooft. Drie zaken die al te vaak 
ontbreken en dat wil ik anders zien. Jeugdige naïviteit 
zullen sommigen zeggen, maar ik noem het eerlijke 
vastberadenheid.

Vandaar je keuze voor de N-VA?
Zeker en vast! Als overtuigde Vlaming heeft het streven 
naar Vlaamse autonomie altijd mijn keuze bepaald. 
Zonder te moeten vervallen in extremen heeft de N-VA 
de Vlaamse vraag naar autonomie een stem gegeven. 
Het was de enige partij die haar geloofwaardigheid kon 
bewaren tijdens de opeenvolgende crisissen. Tijdens 

de laatste regeringsonderhandelingen was voor mij 
de maat vol. Ik kon niet langer toekijken hoe de roep 
om verandering nog maar eens in dovemans oren viel. 
Onder leiding van Ben Lambrechts richtten we de 
Jong N-VA-afdeling op en bouwden ze uit tot de enige 
politieke jongerenbeweging die naam waardig. We 
werken ondertussen met een hele ploeg samen en zijn 
een voorbeeld voor onze buurgemeenten. 

Je stelde je kandidaat om op de lijst te staan. Was dat 
een bewuste keuze?
Niet zozeer een keuze maar eerder een kans. Een kans 
om de verandering mee waar te maken, om de toekomst 
te vrijwaren en te leren uit de fouten van vandaag. Het 
moet beter en het kan ook beter!

Denken, Durven en nu zeker ook Doen!

Een ‘Jonge Leeuw’: Wouter Rombouts

Voorstelling afdelingsbestuur (deel II)

Wouter Rombouts
•  29 jaar 
•  zelfstandig ondernemer (Point Events & Solutions)
•  negen jaar leider KSA van Schoten
•  supporter KFC Koningshof

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik 
om u net zoals in de vorige editie van dit blad 
enkele leden van ons bestuur voor te stellen.

Walter Brat Contact: walter.brat@n-va.be
•   47 jaar
•   Gehuwd met Nicole Kemland
•   Vader van Britt, Lynn, Jan-Pieter en Birgit
•   Vava van kleine Vince
•   Logistiek verantwoordelijke in de voedingsnijverheid
•   Hobby’s: samen met familie en vrienden genieten van wat lekker is, ontdekken wat nieuw is 

en koesteren wat goed is 
•   Houdt van wandelen, fietsen en tennis
•   Feestbestuurder van de ‘DK’-vrienden

Lieven De Smet Contact: lieven.desmet@n-va.be
•   48 jaar
•   Vader van twee pubers  van 15 en 16 jaar
•   Woont samen met Inge in wijk Bloemendaal
•   Opvoeder in Brecht bij jongeren en volwassenen met mentale en/of fysieke beperkingen
•   Leerling aan het GAMW (gemeentelijke academie muziek en woord): 3de jaar notenleer & 

1ste jaar saxofoon
•   Hobby’s: saxofoon, toneel, squash, badminton en wandelen
•   Levensmotto: Carpe diem!

Fred Jacobs Contact: fred.jacobs@n-va.be
•   OCMW-raadslid en plaatsvervangend voorzitter
•   69 jaar
•   Gepensioneerd
•   Gehuwd met Gerda Leermakers
•   Vader van Kris, Gert, Anke en Arne
•   Bompa van Ditte, Femke, Jitse, Hanneke, Tuur en Dries
•   Hobby’s: met de kleinkinderen ravotten en een kaartje spelen
•   Secretaris van het 11 julicomité Schoten vzw, chauffeur bij de Minder Mobiele Centrale, 

bestuurslid Buurtraad Elshout



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

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 

R E G E R I N G  P A K T  O N D E R N E M I N G E N  E N  B E D R I J F S L E I D E R S  A A N

Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da

i taf

REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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