
Geniet van de mooie herfst
20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Hebben de verschillende ploegen van VK Dadizele nog een toekomst in de gemeente? 
Een kandidaat-koper toont interesse in de infrastructuur van VK Dadizele in de Oliekot-
straat, maar het bestuur van VK Dadizele hoopt dat de gemeente een engagement aangaat 
om de voetbalvelden aan te kopen. Dat is er vooralsnog niet.

Een kandidaat-koper (een buitenlandse 
voetbalschool) liet een tijd geleden zijn oog 
vallen op de voetbalvelden en infrastructuur 
van VK Dadizele, onder andere vanwege de 
unieke ligging en de nieuwe kleedkamers. 
Daarop vroeg de voorzitter van VK Dadizele 
een onderhoud aan met het schepencollege, 
met de vraag of de gemeente geïnteresseerd 
is in de aankoop van deze velden, of een 
engagement wil aangaan. 

Infrastructuur verloren?

,,Wij hebben op de gemeenteraad gevraagd 
wat het resultaat was van die besprekingen’’, 
aldus gemeenteraadslid Veerle Demeulenae-
re. ,,Want het zou jammer zijn dat die hele 
infrastructuur verloren gaat voor de vele 
(jonge) voetballers van Dadizele en omstre-
ken die aangesloten zijn bij de club.’’

Wat met nieuwe locatie?

De gemeente gaat vooralsnog geen engage-
ment aan. ,,Onder andere omdat de infra-
structuur op VK Dadizele tijdelijk vergund 
is. Maar deze vergunning is verlengbaar tot 

er een nieuwe locatie gevonden is. Maar hoe 
zit het met die zoektocht naar een nieuwe 
locatie, na het afspringen van een mogelijke 
locatie in de nabijheid van het bufferbek-
ken?’’, vraagt Veerle Demeulenaere zich af.

,,Iedereen weet dat Dadizele niet uitgestrekt 
is. Een geschikte ruimte vinden binnen de 
gemeente is zo goed als onmogelijk. En hier-
aan gekoppeld, is er geen perspectief voor de 
Dadizeelse atletiekclubs? Zij zijn ook al lang 
een piste beloofd.’’

Signaal van voltallige gemeenteraad

Uiteindelijk kwamen meerderheid en op-
positie tot een consensus om in naam van 
de voltallige gemeenteraad een signaal te 
geven aan de provincie en Vlaamse over-
heid. Hopelijk komt er snel zekerheid 
over de bestemming van de gronden in de 
Oliekotstraat en kunnen de jeugd- en meis-
jesploegen en de reserven van VK Dadizele 
er blijven spelen. En wie weet kunnen de 
atletiekclubs dan ook beginnen dromen van 
een eigen stek!

Beste inwoner

De zomer ligt al een tijdje achter 
ons. Wij hopen dat u ondanks het 
niet zo schitterende weer toch een 
mooie vakantie achter de rug heeft 
en dat de batterijen opgeladen zijn. 
Het weer was ook spelbreker bij 
de jaarlijkse 11 juliviering. Deze 
verhuisde noodgedwongen naar GC 
De Bunder en het enthousiasme was 
bij de deelnemers ver te zoeken. 
De N-VA pleit als Vlaams-nationale 
partij voor meer ambitie in de orga-
nisatie van 11 juli. Maak er een echt 
Vlaams feest van en geen verplicht 
nummertje om er vlug van af te zijn.

Ten slotte vraagt de N-VA respect 
voor de democratie. In september 
werd de gemeenteraad opnieuw 
digitaal georganiseerd. Waarom liet 
men in augustus een evenement 
toe met honderden bezoekers 
maar verbood men enkele weken 
later de fysieke vergadering van de 
gemeenteraad met enkele tiental-
len aanwezigen? De logica is ver 
te zoeken. Daarom een oproep aan 
het gemeentebestuur: maak van de 
gemeenteraad opnieuw een echt 
instrument van de democratie. Onze 
inwoners verdienen beter!

Stijn Verlinden
voorzitter

Bezorgdheid om toekomst 
VK Dadizele

“Hopelijk komt er snel duidelijkheid over de gronden 
van VK Dadizele, zodat de jeugd hier kan blijven 
voetballen.” – N-VA-raadslid Veerle Demeulenaere.
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N-VA polst naar aanpak 
wateroverlast
Is de gemeente voorbereid op wateroverlast, vraagt N-VA 
Moorslede zich af. Vijf jaar geleden kampte de gemeente met 
noodweer en stijgend water, de overstromingen van afgelopen 
zomer tonen dat het snel kan gaan. Wat blijkt? In de praktijk 
is er nog niet veel veranderd sindsdien.

In de nacht van 30 op 31 mei 2016 werd Moorslede getrof-
fen door een uitzonderlijke regenval. Heel wat straten stonden 
blank, vooral in Dadizele en Slypskapelle: de Moorsledestraat, 
Guido Gezellelaan, Waterstraat, Azalealaan, Strobomestraat, …
,,Heel wat huizen en kelders liepen toen onder water’’, herinnert 
gemeenteraadslid Veerle Demeulenaere zich. ,,Het water stond 
tot in onze tuin, maar hier viel de schade heel goed mee. Som-
mige andere bewoners waren er veel erger aan toe en moesten 
de benedenverdieping van hun huis laten herschilderen, nieuwe 
apparaten aankopen, enzomeer.’’

Hart vasthouden

Ook vorig jaar in februari zag het er weer heel slecht uit in de 
omgeving van de Heulebeek en het bufferbekken op de grens 
van Dadizele en Moorslede. ,,Sindsdien houden de bewoners van 
de lager gelegen straten en in de omgeving van de Heulebeek 
hun hart vast bij elke nieuwe zware regenval’’, gaat Veerle De-
meulenaere verder. ,,En dat het plots heel snel kan gaan, bewijst 
de recente watersnood in juli in vooral Wallonië en een deel van 
Vlaanderen. Deze keer bleef West-Vlaanderen gespaard, maar ik 
begrijp de onrust van sommige bewoners in de gemeente. Vooral 
omdat er sinds 2016 niets veranderd is in de gemeente.’’

Geen nieuws

Daarom polste de N-VA op de jongste gemeenteraad hoever 
het staat met de aanpak van mogelijke wateroverlast. ,,Aan het 

(slechte) weer kan natuurlijk niemand iets veranderen, maar 
hoe ver is de gemeente gevorderd in het nemen van een aantal 
maatregelen? Zijn er al concrete stappen genomen om de water-
overlast op deze cruciale plaatsen in te dijken? Allemaal zaken 
waarover wij de afgelopen jaren geen nieuws hebben gekregen.’’

Briefje schrijven

Volgens de bevoegde schepen zijn er onderhandelingen bezig 
met de provincie en landbouwers over een bufferbekken bij de 
samenloop van de Heulebeek en de Passendalebeek. Die zouden 
momenteel heel moeizaam verlopen. De burgemeester liet weten 
dat er al stappen ondernomen zijn, zoals project Dadipark en de 
samenloop van de Heule- en Passendalebeek. Ook richtte hij een 
schrijven naar de provincie. In de praktijk is er dus nog weinig 
veranderd. ,,Hopelijk hebben we het gemeentebestuur toch een 
beetje wakker geschud. Want als de gemeente opnieuw daadwer-
kelijk door hevige regen wordt getroffen, is het kalf (misschien 
zelfs ook letterlijk) allang verdronken.’’

Bermbegroeiing mag niet tot 
onveilige situaties leiden
De lente en zomer waren dit jaar uit-
zonderlijk nat, met heel wat hoge gras-
sen in onze bermen tot gevolg. ,,Dat 
kan mooi zijn en zorgen voor een frisse 
omgeving, maar tot op een bepaald 
niveau’’, vindt gemeenteraadslid Gert-
jan Hovaere. ,,Als de zwakke wegge-
bruiker niet meer zichtbaar is, straat-
naamborden letterlijk verdwijnen en 
bestuurders geen veilig rijgedrag meer 
kunnen garanderen, schort er wat aan 
het groenbeleid.’’

Daarom vroeg Gert-Jan Hovaere aan 
de bevoegde schepen waarom er zo laat 
gestart is met het maaien van de ber-
men. ,,Het antwoord luidde dat er niet 

gemaaid mag worden vóór 15 juni, een 
regel uit het bermdecreet. Voor N-VA 
Moorslede is de verkeersveiligheid pri-
oritair, veel inwoners zijn niet tevreden 
over deze gevaarlijke situatie. In zulke 
situaties mag er voor ons vroegtijdig 
gemaaid worden.’’

N-VA Moorslede vindt dat dit in de 
toekomst moet voorkomen worden. 
,,Gevaarlijke punten waar het zicht 
belemmerd wordt, moeten opgelijst wor-
den in een volwaardig maaiplan. Want 
anders zie je door het bos de bomen niet 
meer. Als je de vele dode takken langs de 
Breulstraat al bomen kan noemen. Maar 
dat is een ander dossier.’’

 Veerle Demeulenaere bij de Heulebeek aan de Guido Gezellelaan, 
in 2016 zwaar getroffen door de hevige regenval.

 Als de veiligheid in het gedrang 
komt, zoals hier in de Breulstraat, 
moet er sneller gemaaid worden, 
vindt raadslid Gert-jan Hovaere.

moorslede@n-va.be
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Netheid en veiligheid aan Vierlink primeren
Orde, veiligheid en netheid aan de Vierlink primeren, vindt N-VA Moorslede. Daarom diende gemeenteraadslid Gert-jan 
Hovaere hieromtrent een punt in op de gemeenteraad.

September betekent niet alleen de opstart van het nieuwe 
schooljaar, ook de jeugdbewegingen en sportverenigingen star-
ten met een nieuw werkjaar. ,,De omgeving rond de Vierlink is 
grondig veranderd’’, vindt gemeenteraadslid Gert-jan Hovaere. 
,,De nieuwe fietsenstalling en de bijhorende parking worden nu 
goed in gebruik genomen. Daarom vinden wij dat orde, netheid 
en veiligheid rond deze site belangrijk is.’’

Camera

Zo stelde Gert-jan Hovaere een vraag over de camera op de site. 
,,Die staat nu nog gericht op de straat en stuk weideland. Het 
lijkt ons het moment om deze geregeld bij te stellen en te richten 
op de nieuwe fietsenstalling, parking en de opbergboxen met 
het jeugdmateriaal.’’ Volgens de betrokken schepen staat de 
camera gericht naar de ingang van de lokalen, maar kan deze 
gedraaid worden. Ook is er een offerte binnen voor een bijko-
mende camera.

Vuilnisbak

Voorts klaagde de N-VA het ontbreken van een vuilnisbak aan bij de toegang tot de Vierlink, fietsenstalling en parking. ,,Er is er 
slechts één aan het voetbalveld. Daarom vragen wij een PMD- en restafvalbak te voorzien ter hoogte van de parking. Door beide 
vuilnisbakken te plaatsen, kan er ook bewust omgegaan worden met sorteren.’’ Het gemeentebestuur ging niet op het voorstel in, 
maar N-VA Moorslede wanhoopt niet. Raadslid Aäron Pattyn stelde eerder al voor een vuilnisbak te plaatsen aan de bushalte in 
Slypskapelle. Ook toen werd dit van tafel geveegd, maar alsnog gerealiseerd.

Ten slotte kaartte raadslid Hovaere ook de gras- en bloemperkjes rond de parking staan aan. ,,Die staan er verwilderd bij. Ons lijkt 
het het best deze in graszone aan te leggen. Dat is het makkelijkst in onderhoud en veilig voor uitgaand verkeer. Daarnaast werken 
struiken zwerfvuil in de hand.’’ De gemeente kiest daarentegen voor bloeiende lage struiken.

 Gert-jan Hovaere aan de Vierlink. ,,Veiligheid en netheid primeren 
voor ons. Een extra vuilnisbak zou hier welkom zijn.’’

Oppositie opnieuw in quarantaine 
door digitale gemeenteraad

De gemeenteraad van september verliep in 
Moorslede opnieuw digitaal. Daardoor 
werden onze N-VA-gemeenteraadsleden 
Veerle Demeulenaere, Aäron Pattyn en 
Gert-jan Hoavere, samen met de twee 
andere oppositiepartijen, in ‘quarantaine’ 
geplaatst. Zo werd de kritische stem van de 
inwoners weeral de mond gesnoerd. Volgens 
de meerderheid was het niet mogelijk om 
voor iedereen een micro te huren of de 
afstand te bewaren in het gemeentehuis. 

Was dat de echte reden? Of was het een 
zoveelste poging de oppositie te beletten 
hun werk goed te kunnen uitvoeren?
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WIE IS WIE?
We stellen u graag enkele mensen van N-VA Moorslede voor die vooral achter de schermen werken. 

Jan Verstichel, organisatieverantwoordelijke

Geboren, getogen en gesetteld 

 Jan Verstichel (50) is geboren op de Waterdam 
in Slyps, waar kinderen vroeger nog gewoon buiten 

speelden. Zo droegen ze ook hun steentje bij in de serres met 
plantjes stekken en hielpen bij boer Verstraete mee met de 
patatten. Ondertussen is Jan met zijn vrouw Anja en twee 
dochters gesetteld in de Bellereke in Moorslede. Daar houdt hij 
het groenonderhoud in het oog.

Vertier en plezier

Samen met zijn vrouw geniet hij ervan om er op uit te trekken, 
zowel buiten de gemeente maar ook op evenementen in groot-
Moorslede. Met hun 2PK’tje rijden ze graag rond op onze lan-
delijke wegen en genieten ze van een streekbiertje met versna-
peringen. De Moorsleedse horeca kan hen zeker bekoren! 

Zijn stempel 

Voor Jan zijn propere straten en het onderhoud van de daar 
bijhorende fiets- en wandelpaden heel belangrijk. Uitpuilende 
graskanten en niet verzorgde gemeentepleinen kunnen hem 
echt ergeren. Hij pleit dan ook steevast voor een vast maai-
schema en een schepen die het groenonderhoud goed opvolgt. 

De keuze voor N-VA Moorslede

Toen de N-VA de kaart trok om alleen naar de kiezer te trek-
ken in Moorslede, heeft hem dat overtuigd om resoluut voor 
de partij te kiezen. Hij kon zich 100 procent vinden in het 
programma. Voor hem ontbrak al langer de visie in andere 
partijen. Zoals Jan vaak zegt: ,,De N-VA weet van aanpakken 
en durft rechtuit te zeggen waar het op staat.’’

Vraag? Opmerking? Interesse? Contacteer ons.
Bent u geïnteresseerd in onze partij en werking, heeft u een opmerking of vraag, contacteer dan gerust een van onze gemeenteraads- 
of bestuursleden. Hieronder vindt u onze drie vertegenwoordigers in de Moorsleedse gemeenteraad en onze vertegenwoordiger in het 
Bijzonder comité voor de sociale dienst:

Kathy Godderis, penningmeester en ledenverantwoordelijke

Geboren, getogen en gesetteld 

Kathy Godderis (52) zag het levenslicht in 
Dadizele, op de Klephoek, in de beenhouwerij van 

Frans. Toen was de Klephoek nog een levendig stukje Dadizele, 
met cafés, buurtwinkeltjes, een bakker en beenhouwer. Nu 
blijft daar alleen nog een drukke rotonde over. Na haar huwe-
lijk vestigden Kathy en haar echtgenoot zich eerst in de Baron 
Holvoetlaan in Dadizele. Omdat de zelfstandige zaak van haar 
man (algemene en industriële elektriciteit) maar bleef groeien, 
verhuisde het koppel samen met hun twee dochters naar de 
Meensesteenweg, waar ze nog altijd wonen.

Vertier en plezier 

In haar vrije tijd gaat Kathy veel wandelen, vooral in eigen 
streek. Ze verbaast zich er nog altijd over hoeveel mooie 
wandelingen er dicht bij huis zijn. Verder gaan ze graag naar 
een goed concert of theatervoorstelling en af en toe gezellig op 
restaurant met vrienden of alleen.

Jouw stempel  

Kathy en haar man zijn ondernemers. Ze vindt het dan ook 
belangrijk dat onze handelaars voldoende kansen krijgen en 
ondersteund worden vanuit het gemeentebestuur. Tijdens de 
coronapandemie ontbrak het de gemeente aan voldoende on-
dersteuningsinitiatieven. De N-VA daarentegen lanceerde wel 
een doordacht relanceplan.  

De keuze voor N-VA Moorslede 

Toen N-VA Moorslede voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 aanklopte bij Kathy, was zij onmiddellijk gecharmeerd 
door de familiale aanpak. ,,Iets wat N-VA Moorslede typeert’’, 
vindt Kathy. ,,De mensen worden vaak afgeschrikt om aan 
politiek te doen. Maar als je iets wil verbeteren in je gemeente, 
moet je mee aan de kar trekken.’’

Gert-jan Hovaere
Oude Heirweg 21, Moorslede

0472 90 83 19
gertjan.hovaere@n-va.be

Aäron Pattyn
Dorpsplein Slyps 6, 

Slypskapelle
0498 26 57 56

aaron.pattyn@n-va.be

Marc Vanryckeghem
Slypsstraat 2/bus e, 

Moorslede
0476 71 93 53

marc.vanryckeghem@n-va.be

Veerle Demeulenaere 
(fractievoorzitter)

Mgr. Cardijnlaan 17, Dadizele
0495 82 01 86

veerle.demeulenaere@n-va.be

www.n-va.be/moorslede
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De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig11 juliviering was slappe koffi e

Was het onwil, onkunde, of beide?
Toegegeven: de weersomstandigheden zaten afgelopen zomer niet mee.  Ook voor de 11 juliviering moest uitgeweken worden 
naar een alternatieve locatie. De medewerkers van de cultuurdienst  en de artiesten deden hun best. De uitreiking van de 
cultuurprijs moest dan dienen als schaamlapje. Want meer zat er niet in, meer wilde men er niet in.

Had een schepen van Cultuur op zo’n moment dan echt niets zinnigs te zeggen? Had het gemeentebestuur dan totaal geen 
inspiratie op zo’n moment? Een woord, een lied dat mensen kan verbinden? Wees toch Vlaming … 

Omliggende gemeenten houden wél die eer hoog; waarom is dat hier zo lastig? Het voelde aan alsof men een verjaardagsfeest 
organiseert, louter om de schone schijn, maar waarbij men de jarige opzettelijk niet uitnodigt, noch vernoemt. Dat kun je 
geen feest noemen en zo zal het nooit als een feest aanvoelen. Dit was niet eens slappe koffie, maar plat water …  

 We waren natuurlijk ook van de partij 
op de N-VA-familiedag in Plopsaland.

 "De N-VA bestaat dit jaar 20 jaar. Om dat te vieren worden de pioniers in de 
bloemetjes gezet. Mia Wyffels, Willy Vanderhaeghe en Wim Jaques loodsten 
onze jonge partij door de eerste moeilijke jaren. Zij waren jarenlang het gezicht, 
het hart en de hersenen van de Moorsleedse N-VA. Mede dankzij deze gedre-
ven mensen groeide de N-VA uit tot de grootste partij van het land."

Wil jij ook je klauwen zetten in 
de lokale politiek? 

Kom bij Jong N-VA!
"Jong N-VA Moorslede is de eerste en enige 
jongerenpartij in onze gemeente. Politiek voor 
jongeren, door jongeren. Wij willen onze ac-
centen vooral leggen op drugspreventie, veilig-
heid bij de schoolgaande jeugd, aandacht voor 
jonge gezinnen, jeugdverenigingen en accom-
modaties voor de uitgaande jeugd. Kriebelt het 
om je mening te delen,  te debatteren en mee 
aan de kar van verandering te trekken?

Neem dan zeker contact op met voorzitter Gilles 
Vanbeylen: gilles.vanbeylen@gmail.com.
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NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


