
Bij de laatste federale verkiezingen in juni 2010 werd de N-VA de grootste par-
tij van Vlaanderen! Ook in het kieskanton Kortrijk, waartoe de fusiegemeente

Anzegem behoort, scoorde de N-VA met 28,7 % van de stemmen voor de Senaat en
met 23,7 % voor de Kamer ronduit schitterende cijfers.

Dit resultaat is een duidelijk
signaal: een actieve lokale 
N-VA-werking in de gemeen-
te Anzegem moet mogelijk
zijn. De huidige éénmans- 
en later tweemans-bestuurs-
ploeg van N-VA Anzegem
kon de voorbije jaren nauwe-
lijks meer doen dan het
ledenbestand in stand hou-
den en campagne voeren bij
de verkiezingen.

VOORUIT KIJKEN 
NAAR 2012
Onlangs hebben enkele enthousiaste nieuwe en oude N-VA-leden zich spontaan bij
het bestuur aangemeld om te helpen een actieve N-VA-werking in Anzegem uit te
bouwen. De uitgebreide bestuursploeg wil met een “doorstart” de N-VA zichtbaar
en gekend maken bij de Anzegemse bevolking, bijkomende leden werven en men-
sen warm maken om de nieuwe bestuursploeg te versterken.

Met die bestuursploeg wil N-VA Anzegem een haalbaar programma schrijven om
op een positieve manier het gemeentelijke beleid mee vorm te geven. N-VA
Anzegem begint zo met de voorbereiding van de gemeente-
raadsverkiezingen in 2012.

Jozef Hellin
Interimvoorzitter N-VA Anzegem

Interesseert het u om mee te 
werken aan de uitbouw van onze

afdeling en onze gemeente?
Bent u geboeid door de nationale

politieke ontwikkelingen? 
Dan bent u van harte welkom

op onze 

Doorstartavond
“DE MEERWAARDE VAN DE 

N-VA IN HET 
GEMEENTEBESTUUR"

met als spreker 
N-VA-Fractieleider in het 

Vlaams Parlement en 
burgemeester van Dessel

KRIS VAN DIJCK

op maandag 28 februari 2011 
om 19.30 uur

in zaal Ansold, 
Landergemstraat 1b in Anzegem

Iedereen is van harte welkom
GRATIS TOEGANG
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Een doorstart voor N-VA Anzegem

V.U. Jozef Hellin
Bergstraat 10
8573 Tiegem

Anzegem

Werk mee aan de uitbouw van uw
lokale N-VA-afdeling in Anzegem!
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De “roots” van N-VA Anzegem gaan terug tot
de jaren 60. Toen waren er Volksunieafdelingen

in de deelgemeenten Tiegem, Vichte, Anzegem en
Ingooigem. Nu, vijftig jaar later, is de N-VA terug
van nooit weggeweest.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 haalde
de VU zijn eerste verkozene. Dit was in Tiegem, nog
voor de gemeentefusie. Ook in 1976 bij de eerste
gemeenteraadsverkiezingen in fusiegemeente
Anzegem sleepte de VU één zetel in de wacht. Zoals
altijd bij politieke partijen gaat het verhaal van de
Volksunie in Anzegem de volgende dertig jaar met
ups en downs. 

DE DOORSTART MET DE N-VA
Bij de verdamping van VU-ID in 2001 vonden de
meeste Anzegemse VU-leden zich terug in het
gedachtegoed van de N-VA. Een doorstart werd

gemaakt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2006 vormde de N-VA een kartel met RED, maar
spijtig genoeg raakten geen N-VA’ers verkozen. Wel
vinden we ondertussen één N-VA-lid terug in de
gemeenteraad in het kartel CD&V-Gemeente-
welzijn.

BOUW MEE AAN DE TOEKOMST VAN ANZEGEM!
Dankzij de volgehouden zorg en inzet van de huidi-
ge interimvoorzitter Jozef Hellin kon de N-VA de
voorbije decennia haar ledenaantal vrij goed in
stand houden. Met een uitgebreid en verjongd
bestuur ziet de toekomst er voor N-VA Anzegem
rooskleurig uit. We werken hard aan de uitbreiding
van het ledenaantal en van het bestuur. Zo willen
we zorgen voor een constructieve inbreng in het
gemeentebeleid.

Voelt u zich aangesproken om mee te
werken aan het verhaal van de N-VA in
Anzegem, aarzel dan niet om contact op
te nemen met iemand van het bestuurs-
team. U vindt hun gegevens op bladzijde 3.
Zo bouwt u mee aan de toekomst van
onze mooie gemeente!

Terug van nooit 
weggeweest

Interimvoorzitter Jozef Hellin voerde
campagne voor Geert Bourgeois (N-VA)

NIEUWE WEBSITE 
N-VA Anzegem lanceerde een
nieuwe webstek op 
www.n-va.be/anzegem. U vindt

er binnenkort heel wat informa-
tie over het politieke reilen en

zeilen in het algemeen en over
ons afdelingswerk in het bijzon-
der. Neem zeker eens een kijkje!
Webmaster Youri  Devlaminck
kijkt uit naar uw bijdrage.

UW MENING TELT!
Op 20 februari 2011 kiest de loka-
le N-VA-afdeling een nieuw
bestuur. Stel uw kandidatuur bij
de huidige bestuursleden! Alle
leden die ouder zijn dan 16 en
langer dan drie maanden lid heb-
ben stemrecht!

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang de elektronische
nieuwsbrief van N-VA Anzegem
via mail. Geef uw e-mail adres
door aan het bestuur en hou uw
postbus in de gaten!

Telex ** Telex ** Telex ** Telex ** Telex

Gilbert Storme, afdelingssecretaris, en Jozef Hellin, 
interimvoorzitter, na een succesvolle actie tegen 
zwerfvuil in Anzegem.
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Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle moge-
lijke cijfers over alle Vlaamse gemeenten beschikbaar
op www.lokalestatistieken.be. Op die manier krijgt u
van elke gemeente een profielschets, ook van
Anzegem. Het is een op maat gemaakt document vol
waardevolle statistische informatie over de gemeente
en het OCMW.

De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld voor
lokale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten
relevante gegevens over uitgaven van de gemeente,
over het personeel, de demografische cijfers, het inko-
men, onderwijs, welzijn, milieu, economie, werkgele-
genheid, huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen,
journalisten, studenten, kortom voor alle geïnteres-
seerde burgers bevatten ze een schat aan informatie.
Meer weten over de eigen gemeente draagt bovendien 

bij tot een sterkere betrokkenheid bij het beleid en laat
u toe om het beleid beter te beoordelen.

De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de
website www.lokalestatistieken.be. Via “projec-
ten” vindt u de “profielschetsen” terug en kunt u
makkelijk de profielschets van Anzegem downlo-
aden. De gegevens worden elke drie maanden
geactualiseerd.

Wilt u meewerken aan de verdere uitbouw van uw
lokale N-VA-afdeling in Anzegem? Aarzel niet om
contact met ons op te nemen!

Interimvoorzitter
Jozef Hellin
Bergstraat  10
8573 Tiegem
t. 056 68 71 71
jozef.hellin@n-va.be

Secretaris
Gilbert Storme
Tiegemstraat 11
8572 Kaster
t. 056 29 52 31
gilbert.storme@n-va.be

Bestuursleden
Jaak Moerman
Bloeistraat 1
8570 Anzegem
t. 056 68 72 77
moermanjaak@skynet.be

Youri Devlaminck
Beukenhofstraat 110
8570 Vichte
t. 0494 849081
devyou@hotmail.com

Jan Dewijngaert
Zurendriesstraat 19
8573 Tiegem
t. 056 71 25 32
jan.dewijngaert@gmail.com

Het bestuur van N-VA Anzegem

ANZEGEM =• 673 alleenstaande vrouwen
• 151,9 kg restafval per persoon per jaar• 7 191 personenwagens• 5,6 vreemdelingen/1000 inwoners

Gemeentelijke profielschetsen op internet
Alles wat u over Anzegem wilde 
weten maar nooit durfde vragen
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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.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Wij vragen ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: "Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak."

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

029/11- ANZEGEM:047-  18-01-2011  13:22  Pagina 4


