
Met 8 848 voorkeurstemmen werd Miranda Van Eetvelde verkozen op de Oost-
Vlaamse Kamerlijst van de N-VA.  Een fantastisch resultaat. Na meer dan 30 jaar

beschikt Zele opnieuw over een parlementslid van Vlaams-nationalistische strek-
king. Ze treedt zo in de voetsporen van wijlen burgemeester Avil Geerinck. Zij is
bovendien de enige Zeelse met een zitje in Brussel.  Wie had dat durven voorspel-
len toen onze afdeling van wal stak amper vier jaar geleden?

Het intussen al welgekende adagi-
um van Bart De Wever, ‘Nil
Volentibus Arduum’ (voor hen die
willen is niets onmogelijk) is wel in
het bijzonder van toepassing op onze
ganse Zeelse ploeg. Want inderdaad,
dit weergaloos succes is uiteraard mede
te danken aan de tomeloze inzet van onze
trouwe militanten die zich met hart en
ziel hebben uitgesloofd voor de
partij, ook op momen-
ten waarop elke
hoop op succes
quasi utopisch
bleek.

In naam van onze ganse afdeling dank ik al de kiezers die de N-VA en Miranda het
vertrouwen schonken. 

Herman Van Driessche
Voorzitter N-VA Zele

Beste Zelenaar, beste Vlaming,
beste sympathisant. 

N-VA Zele nodigt u uit op 
zaterdag 2 oktober voor het 

eerste eetfestijn van 
volksvertegenwoordiger 

MIRANDA VAN EETVELDE 
in ZAAL “DE KRING”, 

Heikant 274 in Zele, 
met als gastspreker 

SIEGFRIED BRACKE 

Kom 
kennismaken
met 
Siegfried 
Bracke

U kan er genieten van
VLAAMSE STOVERIJ 
MET VERSE FRIETJES 

aan 13 euro per persoon.
Kinderportie aan 7 euro.

De tafels staan klaar 
van 18.30 tot 21.00 uur. 

U kan kennismaken met 
Siegfried Bracke. 

Daarna gezellig samenzijn bij de
koffie met Zeelse vlaaien of een

frisse pint. 
Inschrijven via 

secretariaat N-VA Zele: 
Miranda.vaneetvelde@n-va.be 

of  052 44 85 41 / 0497 94 71 38.
Meer info op www.nvazele.be.

Eetfestijn 
N-VA Zele
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Miranda Van Eetvelde in Kamer 
van Volksvertegenwoordigers

V.U. Herman Van Driessche
Cesar Meeusstraat 14
9240 Zele
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Met Miranda Van Eetvelde
heeft Zele na 30 jaar terug 
een parlementslid van 
Vlaams-nationalistische 
strekking.
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Het Wijnveld blijft de gemeenteraadszittingen
beroeren. Eind september doet de vrederechter

uitspraak over de rechtsgeldigheid van de ont-
eigeningsprocedure. Na lang aandringen door de
oppositie organiseerde het schepencollege op 25
augustus  een commissievergadering waarbij de
raadsman van de gemeente tekst en uitleg kwam
geven over deze procedure en de strategie die zal
gevoerd worden. Beter laat dan nooit. Onder andere
om die reden diende de gemeenteraadszitting te
worden verdaagd naar maandag 30 augustus. Dat
hebben we nooit eerder meegemaakt.

GELIJK HEBBEN IS NIET GELIJK KRIJGEN
Het hoeft gezegd: de uitleg was heel deskundig en
de man is vrij zeker van zijn gelijk. Maar er is een
verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Als
dat laatste niet lukt, zal de gemeente met hangende
pootjes terug naar de onderhandelingstafel moeten.

Daarom werd er ‘in extremis’ nog een reglement
door de strot van de raadslieden geramd. De N-VA
trok samen met andere partijen fel van leer tegen
deze gang van zaken. Bovendien laakte de partij het
feit dat de gemeenteraadsleden zo laattijdig werden
voorgelicht en dat de gemeente in afwachting van
de uitspraak van de vrederechter onverstoorbaar
doorgaat met grondinnemingen. Als in een verre
toekomst het prijskaartje op ons afkomt, zal nie-
mand nog de verantwoordelijke kunnen aanwijzen.

Enkele jaren geleden zorgden hevige stormen ervoor dat er behoorlijk wat
bomen omverwaaiden en schade toebrachten aan de verharde landelijke
wegen. Bovendien worden deze wegen
geteisterd door meer en meer opklimmen-
de boomwortels. De N-VA pleitte toen
voor de geleidelijke verwijdering van de

vele canada’s en deze te vervangen door andere boom-soorten die geen of
veel minder schade aanbrengen aan de wegen. Het gemeentebestuur heeft
naar dit advies geluisterd en het is in dat kader dat de overname van het
plantrecht zich situeert. Als het goed is zeggen we het ook. Nu nog zorgen
voor insectvriendelijke aanplantingen en we zijn helemaal content.

Wijnveld blijft gemeenteraad 
beroeren

Overname plantrecht

De gemeente gaat onverstoorbaar door
met grondinnemingen.

Jong N-VA Dender heeft een nieuw bestuur!
Voorzitter is Vincent De Wolf, secretaris Anneken
Vervliet en penningmeester Laurent Mariën. 

De bestuursleden zijn Pieter Paul Moens, Timothy
De Beir, Stefaan Delplanque, Klaas De Smedt,
Thomas Hilgert, Jelle D’eer en Harry De Paepe (die
laatste drie staan niet op de foto). 

De twee N-VA-volksvertegenwoordigers uit ons
arrondissement,  Miranda Van Eetvelde en Karel
Uyttersprot, waren ook aanwezig op de bestuurs-
verkiezingen.

Bestuursverkiezingen Jong N-VA
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11 juliviering

“Op 13 juni werd er massaal voor verandering gekozen.
En terecht. Die verandering gooide alleszins mijn leven
ondersteboven. 
Als volksvertegenwoordiger, en het woord zegt het zelf,
ben ik nu de vertegenwoordiger van jullie allemaal in

het parlement en wil ik deze opdracht zo goed mogelijk vervullen. Ik zal deel uit maken van de commissie Sociale
Zaken, met als specialiteit Arbeidsmarktbeleid. Een materie waarover in een vorige Vlaamse regering reeds gespro-
ken werd, met de bevoegdheidsverdeling van het arbeidsmarktbeleid, een stap die de N-VA niet ongenegen is en
vandaag bijzonder actueel op tafel ligt. Ooit maakte ik in 1989 als arbeidsbemiddelaar de splitsing mee van de RVA
(federaal) en het ontstaan van de VDAB (Vlaams). Misschien sta ik nu wel aan de wieg om die twee terug samen
te brengen onder de deelstaten, vooral omdat dat een van de domeinen zal zijn die de regio’s zou kunnen verster-
ken. 

Als plaatsvervanger  maak ik ook deel uit van de commissies Justitie en Defensie. 
Een hele uitdaging dus, maar ook een unieke kans om daar aan te kunnen meewerken.  Gelukkig sta ik er niet
alleen voor. Een batterij nieuwe en jonge volksvertegenwoordigers van onze partij staat klaar om het verschil te
maken. Maar ook jullie zijn belangrijk: de kiezers, de mensen die nog altijd het best geplaatst zijn om te weten wat
er leeft en speelt: laat het mij en laat het ons vooral weten. We staan ter jullie beschikking. Ik wil jullie nogmaals
allen hartelijk bedanken voor jullie steun en stem op 13 juni.”

EEN GETUIGENIS VAN N-VA-BESTUURSLID
MARCEL DE LEENHEER: 

“Ik ben imker en sinds dit jaar kunnen we onze bijen
enkel behandelen tegen de varoamijt met Thymovar,
een product dat veel geld kost en enkel kan en mag
geleverd worden door een apotheker op voorschrift
van een dierenarts. 

Als je weet dat Romée van der Zee, een deskundige in
de bijenteelt, vraagt om de bijen te behandelen met
mierenzuur, een product dat zeer goede resultaten
geeft, spotgoedkoop is en in Nederland toegelaten is
(maar hier verboden), dan weet je zeker waar het
schoentje wringt. De grote bedrijven kunnen er niets
aan verdienen. Dat is nog niet het enige probleem.
Dierenartsen kennen doorgaans niet zo veel van bijen
en kennen ook het product niet. Apothekers vallen
helemaal uit de lucht. Volgens deskundigen is
Thymovar in de lijsten van producten bij apothekers
niet terug te vinden. 

CONCURRERENDE GROOTHANDELAARS
Dus heb ik maar zelf op internet de invoerder opge-
zocht (www.biovet.ch). Gegevens invoerder: Alcyon,
Rue Puits Marie, 93 te 4100 Seraing. Tel. 04 338 27 83,
website www.alcyonbelux.be. Deze gegevens heb ik
aan mijn apotheker bezorgd. Toen bleek dat zijn groot-
handelaar (de grootste van België en heel sterk ver-
tegenwoordigd in Vlaanderen) Thymovar niet kan
krijgen bij Alcyon want hij werkt met een andere, con-

currerende groothandelaar die sterk vertegenwoor-
digd is in Franstalig België en bij Franstalige apothekers-
groepen. Mits veel geduld kon mijn apotheker dit wel
bekomen, maar hij stelde zelf voor dat ik het zou
bestellen bij een apotheek van de groep MultiPharma
(Franstalige apothekersgroep) en het zelf te gaan halen
in Tervuren. Mijn apotheker deed een telefoontje naar
Alcyon - alles in het Frans, of wat dacht u? - en ja hoor,
Thymovar kon geleverd worden aan het centrale ver-
deelpunt van Multipharma. 

Hoe complex is dit
wel niet? Alles hangt
blijkbaar af van de
groothandelaars en
de invoerders die niet
neutraal zijn. Is dit
winstbejag op de kap
van onze bijen? Je
zou het zo denken.
Om nog maar te zwij-
gen over de onge-
lijkheid en twee-
slachtigheid van dit
land. Het is alleszins
interessant om eens
na te pluizen waar 
de massa’s subsidie-
euro’s voor de imkerij
naartoe gaan. U zal
versteld staan.”

Ook bijen hebben last van Belgische ziekte

Op de 11 juliviering bracht kersvers volksvertegenwoor-
diger Miranda Van Eetvelde een slotwoord. U kan hier
de toespraak integraal lezen.
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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 afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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