
Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

Geniet van het najaar!

Hoe werd N-VA Tervuren geboren?
Hubert: “Op zaterdag 15 september 2001 werd de laatste 
VU-partijraad gehouden. Nadien volgde een referendum. 
De voorkeur van 48 procent van de stemmers ging naar het 
oprichten van een nieuwe, Vlaams-nationale partij.”

Monica: “Toen ik, ongelukkig over het verloop van de verga-
dering, naar buiten kwam, zag ik Hubert staan tussen een 
meute persmensen. We deelden op dat moment de weder-
zijdse bezorgdheid over de teleurgang van onze geliefde po-
litieke partij, waar we ons sinds 1976 voor hadden ingezet.”

“Ook in Tervuren was de verslagenheid en verdeeldheid 
groot. Toch beslisten we al snel om verder te gaan als N-VA-
afdeling, ook al zagen we een groot deel van het VU-bestuur 
afhaken. Ik heb Hubert gevraagd om zijn politieke engage-
ment niet zomaar op te geven. In oktober van dat jaar werd 
N-VA Tervuren boven de doopvont gehouden.”

“De nationale partij kende een moeilijke start. Dat was in 
Tervuren niet anders?”
Hubert: “In de beginjaren dachten we maar aan een ding: 
overleven. Omdat N-VA de erfgenaam was van de VU, 
kregen we de laatste ledenlijst van de VU-afdeling in 
Tervuren. Al die leden werden aangeschreven en velen ook 
bezocht. Die bezoeken waren niet altijd positief. Ik herinner 
me nog een bezoek bij een oudgediende, waar we letterlijk 
de deur op onze neus kregen. We zijn toen met z’n allen iets 
gaan drinken ‘In Den Congo’ om onze teleurstelling door te 
spoelen.”

Monica: “Het waren inderdaad moeilijke politieke jaren. 
Zeker door de kartelsamenwerkingen. De Volksunie zat in 
een kartel en ook voor de verkiezingen van 2006 werd voor 
een kartel gekozen, toen met CD&V. Pas in 2012 konden 
we voor het eerst met een eigen N-VA-lijst naar de kiezer 
trekken.”

Was 2012 het jaar van de definitieve doorbraak? 
Monica: “Zeker en vast. Het succes van de N-VA is 
hoofdzakelijk begonnen met de benoeming van Jan Spooren 
tot burgemeester. Maar we mogen zeker ook de zes andere 
verkozenen en twee schepenen niet over het hoofd zien.”

Hubert: “In 2010 vroeg parlementslid Karolien Grosemans 
me of ik Jan Spooren al kende. Monica en ik hebben toen 
contact met hem gezocht. We gingen op bezoek en hadden 
alles goed voorbereid. Jan legde ons echter het vuur aan de 
schenen, maar voor mij was het direct duidelijk: Jan was dé 
man als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012. Sindsdien is onze afdeling enkel verder gegroeid.”

Jullie kijken duidelijk met trots terug op de afgelopen 
twintig jaar? 
Monica: “Absoluut. Twintig jaar is een flinke hap in een 
mensenleven met lief en leed. Maar met een gedreven 
bestuursploeg hebben we mooie resultaten bereikt. Ik ben 
zeer dankbaar voor al die mooie jaren omdat ik de kans 
kreeg om iets te betekenen voor Tervuren en Vlaanderen.”

Interview met Hubert Keyaerts en Monica Van de Velde

De pioniers van onze N-VA-afdeling

Twintig jaar geleden stonden Hubert Keyaerts en Monica Van de Velde mee aan de wieg van onze afdeling. Zij blikken 
graag terug op de afgelopen jaren.
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Onder impuls van Helena, Jakob, Seb, Ralph en 
Christophe werd er een jongerenafdeling opgericht in 

Tervuren. Ralph Packet, de voormalige voorzitter van Jong 
N-VA Nationaal, stond als opvolger op de Europese lijst. 
Tussen november 2018 en mei 2019 kreeg hij de kans om 

enkele maanden in het Europees Parlement te zetelen. Daar 
is hij nu nog steeds medewerker van Geert Bourgeois.

2011
27 maart 2011: oprichting 
Jong N-VA Tervuren

2001
Op 16 november 2001 zag N-VA 
Tervuren het levenslicht. Op initiatief 
van Hubert Keyaerts en Monica 
Van De Velde werd de VU-afdeling 
omgevormd tot een N-VA-bestuur. 
De eerste bestuursploeg bestond uit 
vijf mannen en vier vrouwen. 

16 november 2001: 
oprichting N-VA Tervuren

De assistentiewoningen waren, 
met de N-VA als drijvende kracht, 
een van de grootste realisaties uit 
de eerste bestuursperiode.

2006 2006-2012: assistentie-
woningen ‘de Vlonder’

De lijst bestond uit zeven kandidaten, 
waaronder de huidige bestuursleden 

Monica, Hubert en Lut. Het kartel won 
uiteindelijk acht zetels, waarvan twee 

voor de N-VA. Met Monica en Hubert 
leverden we niet alleen de allereerste 

N-VA-gemeenteraadsleden, Hubert 
werd meteen OCMW-voorzitter. 

Daarnaast zetelde Francien Samson als 
OCMW-raadslid.

2006
8 oktober 2006: eerste deelname 
gemeenteraadsverkiezingen 
(in kartel met CD&V)

www.n-va.be/tervuren



2012
Met een lijst van maar liefst 27 kandidaten 
trokken we in 2012 vastberaden en op eigen 
benen naar de kiezer. De verkiezingsuitslag 
overtrof ieders verwachtingen: de N-VA haalde 
zes verkozenen, waaronder twee schepen-
posten, drie OCMW-raadsleden en vooral de 
burgemeesterssjerp.

Oktober 2012: grote N-VA-
doorbraak in Tervuren

2019: vernieuwde samenstelling 
N-VA-bestuur

Tervuren in Beeld

20 jaar N-VA Tervuren: een terugblik

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018 doet Hubert een straffe uitspraak. Hij 
beloofde een tatoeage van een Vlaamse Leeuw te 
laten zetten als de N-VA negen zetels zou verove-
ren. Waar iedereen op hoopte, maar niet luidop 
uitsprak, werd toch werkelijkheid. De negen 
verkozenen én de tattoo waren een feit.

Oktober 2018: de tattoo van Hubert2018

2019

De afgelopen jaren werden een aantal 
grote bouwprojecten afgerond. In Vossem 

kreeg de gemeentelijke basisschool een 
gloednieuw kleuterblok en ook het ont-

moetingscentrum Miel Puttemans werd 
feestelijk geopend.

2012

2012-2021: Kleuterblok GBS 
Vossem en OC Miel Puttemans



1 september 2020: Marc Charlier volgt 
Jan Spooren op als burgemeester

2020

Een warme en solidaire partij

De afgelopen jaren ondersteunde 
onze N-VA-afdeling verschillende 
goede doelen. Het ingezamelde 
geld van onze jaarlijkse deelname 
aan ‘De Warmste Week’ werd 
geschonken aan ‘The Healing 
Horse. De opbrengst van het bal 
van de burgemeester ging dan 
weer naar Voedselhulp Druiven-
streek en ‘de Eglantier’.

Beleid met sociale accenten

Ons Tervuurse beleid is 
gekenmerkt door de vele 
sociale accenten. De recente 
oprichting van een fiets- en 
speelbieb zijn daar mooie 
voorbeelden van.

tervuren@n-va.be



Onze N-VA-activiteiten 
door de jaren heen 

In 2016 bezochten onze 
N-VA’ers het Parlement.

Vorig jaar hadden we een leuke 
verrassing in petto op Valentijn.

Het WK wielrennen doorkruiste een 
aantal maanden geleden onze regio.

De 11 juliviering in 2013.

Onze moederdagactie in 2018.

Jong N-VA pakte in 
datzelfde jaar uit met een 
opvallende parkeeractie.

Onze ambitie blijft na twintig jaar nog steeds 
dezelfde: we zetten ons in voor een Vlaams, 
sociaal, groen en veilig Tervuren.”
Geert Goossens, voorzitter

Ons eetfestijn in 2015. 

www.n-va.be/tervuren
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