
Wat een zomer …

De oorlog in Oekraïne is inmiddels zeven 
maanden aan de gang. China-Taiwan, 
Kosovo-Servië en andere confl icten 
smeulen. Dichter bij ons zien we de 
drugsperikelen in Antwerpen, de meute in de 
Blaarmeersen, de toenemende migratiegolf, 
de woke-mensen die andere meningen willen 
inperken, de enorme personeelstekorten 
terwijl er nog onbeperkt-in-de-tijd-werk-
loosheidsuitkeringen worden uitgekeerd, 
gasprijzen die door het dak schieten en 
infl atie die ons (spaar)geld doet wegsmelten.

De facturen voor elektriciteit zullen in de 
toekomst blijven stijgen omdat de Vivaldi-
regering aan de (volledige) kernuitstap 
vasthoudt en dat wil opvangen met 
gascentrales. De Duitse ‘Energiewende’, 
die enkele jaren geleden werd ingezet, 
blijkt nochtans een mislukking. Onze 
premier stelt dat dat nog vijf tot tien jaar 
zal aanhouden. Hij bevestigt daarmee de 
onkunde van zijn eigen beleid en dat van 
zijn coalitiepartners. Corona lijkt achter de 
rug, maar de moeilijkheden voor de mensen 
nog helemaal niet. Vele gezinnen komen 
fi nancieel inmiddels in de gevarenzone en 
de armoede zal toenemen.

Enkel een krachtdadig beleid, zoals Zuhal 
Demir nu al doorvoert in de Vlaamse 
Regering, zal ons opnieuw op de juiste 
sporen zetten. Wil je jouw steentje op lokaal 
vlak bijdragen? Wil je jouw zegje in Anze-
gem? Voel je je geroepen om mee beleid te 
voeren? Aarzel dan niet en neem contact 
op met ons via anzegem@n-va.be. We 
hebben denkers en doeners nodig! Tot snel!

Jan Dewijngaert
Secretaris

Vraag het ons!
Hebt u een vraag of een probleem? 
Gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter 
Koen Tack kan u misschien helpen. 
U kunt hem steeds bereiken via 
koen.tack@n-va.be of 0479 27 78 77.

Koen Tack

Gemeenteraadsvoorzitter

HERFSTBARBECUE 
Zondag 2 oktober 

vanaf 11.30 uur

Zaal Mensinde, 
Westdorp 3, Tiegem

Inschrijven via gilbert.storme@n-va.be of 
koen.tack@n-va.be 

Volwassenen: 25 euro, kinderen jonger dan 
12 jaar: 10 euro

Uw reservatie is pas defi nitief nadat u het 
verschuldigde bedrag heeft gestort op 
BE21 7380 1510 1003 met vermelding van 
het aantal volwassenen en/of kinderen. 
Ook ter plaatse cash betalen is mogelijk.

Uiterste datum van inschrijving: 
29 september

Gast: N-VA-fractievoorzitter in 
de Kamer Peter De Roover

Anzegem
www.n-va.be/anzegemanzegem@n-va.be N-VA Anzegem
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Björn Anseeuw legt gelegenheidswerk op tafel

Eind mei 2022 bracht Kamerlid Björn Anseeuw in de federale commissie Sociale Zaken 
het N-VA-voorstel op tafel voor de invoering van gelegenheidswerk. Het is een van de 
elementen uit het achtpuntenplan van onze partij dat ‘werk maakt van werk’. “Via dat 
stelsel kunnen werkenden en gepensioneerden soepel en vlot een centje bijverdienen. 
Maar ook inactieven zonder inkomensvervangende uitkering willen we daarmee 
aanmoedigen om de stap naar werk te zetten. Het is een ideale hefboom in een 
arbeidsmarkt die in brand staat en waarbij bedrijven schreeuwen om extra 
handen”, legt Anseeuw uit.

Vlaams Parlement breidt renteloze energieleningen uit

Een groot deel van de Vlaamse woningen is sterk verouderd. Veel eigenaars 
hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om die 
woningen en appartementen te renoveren. Op voorstel van Wilfried 
Vandaele heeft het Vlaams Parlement de ‘MijnVerbouwLening’ in het leven 
geroepen. Daarmee worden verschillende leningsmogelijkheden van de 
Vlaamse overheid gegroepeerd. Iedere Vlaming kan vanaf 1 september een 
renteloze lening tot 60.000 euro aanvragen voor renovaties die zowel 
focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger

Belevingsmuseum 1302 in Kortrijk opent de deuren

Op zondag 10 juli vond de officiële opening plaats van 
het belevingsmuseum Kortrijk 1302, de nieuwe museale 
bestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. 
“Het is geen klassieke opstelling, maar wel een virtuele en 
multimediale beleving. De kers op de taart is de echte kist 
van Oxford, waarop taferelen van de Guldensporenslag 
zijn afgebeeld. De kist komt één jaar in bruikleen over van 
het New College in Oxford en is zo na 720 jaar eindelijk 
terug thuis”, stelt Ronse. Het nieuwe belevingsmuseum is 
elke dag open van 10 tot 17 uur en is gratis toegankelijk. 
Meer info vind je op www.kortrijk1302.be.

Axel Ronse, 
Vlaams volksvertegenwoordiger

West-Vlaanderen meest getroffen provincie door 
transmigranten

In 2021 werden er in België in totaal 3.458 transmigranten 
onderschept. Meer dan de helft daarvan werd aangetroffen 
in West-Vlaanderen en meer dan een derde werd opgepakt 
in Zeebrugge. Ook in 2022 blijft transmigratie een pran-
gend probleem in onze provincie. “Dat zijn hallucinante 
cijfers”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De 
Vreese. “De probleemsituatie zorgt in Zeebrugge al lange 
tijd voor onrust en een onveiligheidsgevoel voor onze 
inwoners en financiële schade van voor onze havenbe-
drijven. We hebben nood aan een echte 
aanklampende aanpak en dwingend 
terugkeerbeleid voor personen die 
illegaal op ons grondgebied verblijven.”

Maaike De Vreese,
Vlaams volksvertegenwoordiger

Steeds meer chauffeurs van De Lijn betrapt voor 
bellen achter het stuur

In 2018, 2019, 2020 en 2021 kregen in totaal 205 
chauffeurs van De Lijn een boete van de politie omwille 
van het gebruik van een gsm achter het stuur. “Dat is 
verontrustend”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger 
Bert Maertens. De chauffeurs staan mee in voor de 
veiligheid van de reizigers. Ik reken de komende jaren 
op beterschap. Zo niet, moet De Lijn extra maatregelen 
nemen. Van sensibilisering met een interne campagne tot 
het extra bestraffen van dergelijke verkeersovertredingen.”

Bert Maertens,
Vlaams volksvertegenwoordiger

België betaalt steeds meer aan de EU, terwijl het 
steeds minder terugkrijgt

De regering-De Croo profileert zich als sterk pro-
Europees en dat vertaalt zich ook naar de budgetten die 
richting Europa vertrekken. “België betaalt dit jaar 7,6 
miljard euro aan de Europese Unie. In omgekeerde 
richting onderhandelde De Croo een slechte deal. Er komt 
dit jaar slechts 5,9 miljard euro naar België”, duidt 
Kamerlid Sander Loones. “België krijgt amper de helft 
van wat andere lidstaten gemiddeld ontvangen. Waarom 
strijdt de premier niet sterker voor onze eigen noden en 
belangen?”

Sander Loones,
Kamerlid

Toekomst van politiediensten ligt 
vastgeroest in werkgroepen en 
studies

De federale regering geeft weinig blijk 
van visie en maakt vooral géén keuzes 
als het over de politie gaat. Dat stelt 
West-Vlaams Kamerlid Yngvild Ingels. 
“De houding van minister Verlinden 
verraadt al langer dan vandaag dat 
ze het werk vooral naar de volgende 
regering zal toeschuiven. Er is geen 
ambitie, noch maakt ze een vuist ten 
opzichte van haar regeringspartners. 
Thematische werkgroepen moeten 
tegen eind 2023 met antwoorden 
komen over de werking van onze 
politiediensten. Dat is veel te laat om 
er deze legislatuur nog iets mee te doen.”er deze legislatuur nog iets mee te doen.”

Björn Anseeuw, Kamerlid

Buitenlandse toeristen vinden 
terug de weg naar Vlaanderen

De toeristische sector in Vlaanderen 
klimt stilaan uit een diep coronadal. 
Zo blijkt via de boekingsmodule 
Stardekk dat het aantal boekingen in 
commerciële logies in de eerste zes 
maanden van 2022 hoger ligt dan 2021 
en zelfs iets hoger dan in 2019. Dat 
is vooral toe te schrijven aan buiten-
landse toeristen die hun weg terug 
naar Vlaanderen vinden. “Dat we erin 
slagen om meer Europese bezoekers 
aan te trekken, is te danken aan de 
geslaagde acties van Toerisme Vlaan-
deren om de reputatie van Vlaanderen 
als vakantiebestemming te verhogen”, 
weet Coudyser.

Cathy Coudyser, 
Vlaams volks-
vertegenwoordiger

Europees verbod op roaming-
factuur met tien jaar verlengd

Nog zeker tot 2032 zal wie in de 
Europese Unie belt, sms’t of surft in 
een ander dan zijn of haar eigen land, 
geen extra kosten aangerekend 
worden. Eind maart keurde het 
Europees Parlement de verlenging van 
het verbod op het doorrekenen van die 
roamingkosten goed. Europees 
Parlementslid Geert Bourgeois uit 
Izegem steunt die beslissing voluit: 
“Het afschaffen van die tarieven in de 
Europese Unie is een voorbeeld van 
hoe de EU een meerwaarde kan 
betekenen voor haar burgers.”

Geert Bourgeois, 
Europees Parlementslid

Yngvild Ingels,
Kamerlid

De N-VA voor u aan het werk
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan 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

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


