
Voor de verkiezingen van zondag 7 juni 2009 schuift de N-VA Sint-Niklaas drie
kandidaten naar voren. Gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter staat op de

tweede plaats van de lijst voor het Vlaams Parlement. Afdelingsvoorzitter Peter
Buysrogge is vierde opvolger. Voor het Europees
Parlement staat Annemie Charlier, voorzitter van de N-VA
Waasland, op de elfde plaats. Hiermee is de N-VA Sint-
Niklaas goed vertegenwoordigd op de kieslijsten.

N-VA-voorzitter Bart De Wever kent elk van de drie Sint-
Niklase N-VA-kandidaten heel goed en weet wat ze waard
zijn. 

Bart De Wever leerde Lieven Dehandschutter halfweg de
jaren ’90 kennen toen deze laatste directeur was van het
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel en hem o.a. gidste in
de frontstreek ’14-’18. Hij was aangenaam verrast door
zijn enorme feitenkennis en zijn boeiende vertelstijl. Na de
oprichting van de N-VA in 2001 ontmoetten ze elkaar
opnieuw en deelden ze twee jaar lang hetzelfde bureau in
het partijsecretariaat in Brussel. Sinds Bart De Wever in
2004 partijvoorzitter werd, is Lieven Dehandschutter één
van zijn trouwste stafmedewerkers.

Dat Peter Buysrogge één van de meest beloftevolle jonge-
ren van de N-VA is, weet ook Bart De Wever. Met tien jaar
ervaring als parlementair medewerker kan hij ook reeds
een bijzonder mooi palmares voorleggen. Toen Bart De
Wever in 2004 Vlaams parlementslid werd, leerde hij de
deskundigheid van Peter Buysrogge nog beter naar
waarde schatten. Op dit moment is Peter N-VA-fractiese-
cretaris in het Vlaams Parlement. Dat hij zich daarnaast
ook voluit inzet als voorzitter van de N-VA Sint-Niklaas
en woordvoerder van de N-VA Waasland vindt de partij-
voorzitter erg belangrijk.

Annemie Charlier komt, net als Bart De Wever, uit een ‘Vlaams-nationaal nest’. Ze
hebben slechts een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Samen zitten ze reeds
lang in de partijraad van de N-VA. Begin 2008 werd Annemie Charlier verkozen tot
lid van het nationaal partijbestuur van de N-VA. Met de nodige argumenten en
steeds vol vuur verdedigt zij daar op de wekelijkse vergaderingen haar visie.
Daarom werd ze door het partijbestuur ook aangeduid als nationale verantwoorde-
lijke voor de vrouwenwerking. 
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Bart De Wever steunt
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De N-VA is bezorgd om de toekomst van de vakantie-
speelpleinen in Sint-Niklaas. Dat deze zomer twee van de
negen speelpleinwerkingen afhaken, stemt volgens de
partij tot nadenken. Dat het stadsbestuur nu de speelplei-
nen laat ondersteunen en begeleiden door een gespeciali-
seerde dienst komt volgens de N-VA niet te vroeg. Dat er
ook een overeenkomst werd gesloten met de overkoepe-
lende vzw van de speelpleinen is een goede zaak. De 
N-VA pleit voor een duidelijke afbakening van taken en
verantwoordelijkheden van speelpleinen, stadsbestuur,
overkoepelende vzw en de begeleidende dienst.

De N-VA vindt het positief dat het stadsbestuur de
waarde van de particuliere speelpleinwerkingen en de

inzet van vele tientallen vrijwilligers erkent. Door een
betere begeleiding kan een kwaliteitsverbetering bereikt
worden en kan er meer verscheidenheid in de activiteiten
komen.

De voorbije jaren zijn er spontaan heel wat vakanties-
peelpleinen ontstaan in verschillende wijken en buurten.
Volgens de N-VA verdienen zij de volledige steun van het
stadsbestuur. Vooral voor kleine kinderen is het wenselijk
dat hun speelplein in hun onmiddellijke omgeving ligt.
De kleinschaligheid en nabijheid zijn belangrijk voor de
kinderen en hun ouders en bevorderen de sociale contac-
ten in een buurt. Ook voor jongeren die zich aanmelden
als begeleider zijn zij het meest interessant.

De N-VA Waasland heeft een aantal aandachts-
punten voor de bestuursperiode 2009-’14 van het
Vlaams Parlement en de Vlaamse regering.
Dat er aan de verkeersproblemen in het
Waasland nog heel wat gedaan moet worden, is
overduidelijk Iedereen wordt geconfronteerd
met de dagelijkse files. Het akkoord tussen de
Wase burgemeesters over de verbinding tussen
de E17 en de N70 is een goede zaak, maar moet
ook uitgevoerd worden. De onzekerheid over de
realisatie van de Oosterweelverbinding dreigt
echter ook nefast te worden voor het Waasland.
Daarnaast moet het openbaar vervoer verbete-
ren. De regionalisering van de NMBS is nodig
voor een goede afstemming met bussen en
trams. Vrachtverkeer moet zoveel mogelijk van
de weg worden gehaald en via de binnenvaart en
het spoor verlopen.
Open ruimte is schaars geworden in het
Waasland. Toch is de grote landschappelijke
variatie één van de grootste troeven van de
streek. Het Waasland is aantrekkelijk voor fiets-
en wandeltoerisme en andere vormen van dagre-
creatie. Daarom wil de N-VA de mooie plekjes
die ons nog resten bewaren en zo mogelijk ver-
sterken.
Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een probleem waarmee steeds meer Waaslanders te kampen hebben. Door de druk
vanuit Antwerpen zijn de prijzen van gronden en huizen de voorbije jaren fel gestegen. Vooral jonge gezinnen, maar
ook vele ouderen en alleenstaanden hebben het daardoor niet gemakkelijk om een eigen woning te verwerven. Daarom
moet de Vlaamse overheid de gemeentebesturen en huisvestingsmaatschappijen meer middelen geven om een ant-
woord te geven aan deze noden. Mede dankzij de N-VA heeft Vlaanderen een inburgeringsbeleid ontwikkeld. De diver-
siteit in onze samenleving is een realiteit, maar ook een uitdaging. Vooral in Sint-Niklaas, Lokeren en Temse wordt dit
sterk aangevoeld. ‘Samen-leven’ is een kwestie van rechten en plichten, zowel voor de nieuwkomers als voor de
gemeenschap waarvan zij deel willen uitmaken. Het is niet steeds een gemakkelijk verhaal, dat slechts kan slagen mits
een goede kennis van het Nederlands. Ook daarvoor vraagt de N-VA meer aandacht.

N-VA bekommerd 
om vakantiespeelpleinen

Wase aandachtspunten voor 
de Vlaamse verkiezingen
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Onze kandidaten
tweede plaats Vlaams Parlement 

“Doelbewust doorzetten!” 

lieven.dehandschutter@n-va.be

Samen met de N-VA kom ik op voor een ster-
ker Vlaanderen. Met meer bevoegdhe-

den en middelen kan Vlaanderen
een beter antwoord geven op de
crisis – iets waar België, met zijn
‘regering van stilstaande
zaken’, duidelijk niét in slaagt.
Een sterker Vlaanderen kan
meer arbeidsplaatsen veilig-
stellen, ondernemen aan-

moedigen, een beter sociaal beleid voeren, de ver-
keersproblemen doeltreffend aanpakken, investeren
in onderwijs en cultuur, zijn rol in Europa en de
wereld spelen.…

Als gemeenteraadslid in Sint-Niklaas sinds 1989,
schepen van cultuur, onderwijs, jeugd en toerisme in
de periode 1995-2000 en parlementair medewerker
van de N-VA ken ik het klappen van de politieke
zweep. Of het goed ging of slecht, steeds heb ik dap-
per doorgedaan.  Ook heb ik me nooit willen ‘opslui-
ten’ in de politiek. Daarom ben ik me verder blijven
inzetten in het verenigingsleven. Zo weet je best wat
er bij de mensen leeft…

Voor de verkiezingen van zondag 7 juni sta ik op de
‘strijdplaats’ van de N-VA-lijst voor het Vlaams
Parlement. Met úw steun kan de N-VA in Oost-
Vlaanderen twee zetels behalen!

vierde opvolger Vlaams Parlement  

“Vlaamse kinderbijslag, vlot
verkeer en verenigingen”

peter.buysrogge@n-va.be

Het gezin, in welke vorm dan ook,
is en blijft een belangrijke bouw-
steen voor een gezonde en
hechte maatschappij. Als jonge
gehuwde vader van twee
schattige kinderen kom ik op
voor een Vlaamse kinderbij-
slag van 500 euro per jaar
voor kinderen tot en met 3
jaar.

Als mobiele Vlaming pleit ik onder de leuze ‘weg van
de weg’ voor slimme logistiek. Vlaanderen moet

investeren in binnenvaart, het spoor en ander open-
baar vervoer, … Enkel zo kunnen de files worden 
weggewerkt, ook in het Waasland. Een dagelijks pen-
delaar weet beter dan wie ook wat dat betekent.

Als geëngageerde Vlaming, actief in allerlei jeugd-,
sport- en cultuurorganisaties, wens ik dat het vereni-
gingsleven alle kansen blijft krijgen. 

Als zelfbewuste Vlaming dring ik aan op een kordaat
optreden in de Vlaamse Rand én in Brussel. Op staat-
kundig vlak moet Vlaanderen dringend de broodno-
dige hefbomen in handen krijgen, o.m. om de socio-
economische problemen aan te pakken. Tot slot moet
Vlaanderen internationaal verder op de kaart gezet
worden.

Annemie CHARLIER
elfde plaats Europa 

“Vlaams, sociaal, milieu-
bewust en cultureel”  

annemie.charlier@n-va.be 

Als zelfbewuste Vlaming vind ik dat
Vlaanderen een onafhanke-
lijke lidstaat in Europa
moet zijn, die het
belang van zes miljoen
Vlamingen verdedigt.
Vlaanderen is een
open, democratische
samenleving en ver-
dient een eigen stem
op het internationaal
forum. 

Als zelfbewuste Vlaming vind ik dat Vlaanderen het
de gezinnen gemakkelijker moet maken. Werk en
gezin moet beter combineerbaar zijn. Vlaanderen
moet werk maken van integrale toegankelijkheid op
alle vlakken, voor iedereen. Het aantal zelfdodingen
moet in Vlaanderen dalen tot minstens het Europees
gemiddelde. 

Als zelfbewuste Vlaming vind ik dat Vlaanderen de
20/20/20-regel moet halen. Een Vlaamse energie-
maatschappij die focust op de ontwikkeling van her-
nieuwbare energie, kan daarin een rol spelen. Europa
moet de nodige impulsen geven en mee bepalen hoe
Vlaanderen er in de toekomst uitziet. 

Als zelfbewuste Vlaming vind ik dat Europa de cul-
turele identiteit van de Europese volkeren moet
koesteren en stimuleren.  

Lieven DEHANDSCHUTTER

Peter BUYSROGGE
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Onze stem laten horen in de wereld? 
Dat doen we met de 
Europese megafoon en niet 
met de Belgische microfoon.

Een Vlaamse 
toekomst 
ligt in Europa!

Bart De Wever
Lijstduwer 
Europa

Frieda Brepoels
Lijsttrekker 
Europa
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Helga Stevens
Lijsttrekker 
Vlaams Parlement

Voor meer concrete voordelen kijk op
www.sterkervlaanderen.be

België is niet in staat ons uit de crisis te halen.
Er is geen geld meer voor. De oorzaak?
Franstalig België heeft een totaal ander idee
over goed bestuur waardoor dit land in een
bestuurlijk moeras is terechtgekomen. 
Vlaanderen doet nu al zijn best om de econo-
mische crisis verstandig aan te pakken. Het is
echter dweilen met de kraan open als de
Belgische regering niets verandert aan de toren-
hoge problemen in dit land. 
Met een sterker Vlaanderen klimmen we sneller
uit het dal. De N-VA wil werk maken van een
krachtig economisch herstel, een hogere kinder-
bijslag, een betaalbare hospitalisatieverzeke-
ring en goedkopere energie. 

Bel naar 02 219 49 30 of mail naar info@n-va.be 
voor het volledige programma van de N-VA
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