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Gentenaar, beslis zelf over het circulatieplan!
Over welgeteld zes maand zal het drastische Circulatieplan  
(het meest ingrijpende deel van het Mobiliteitsplan) worden  
ingevoerd. Dat is voor Gent een zeer belangrijk moment: het  
Circulatieplan zal zorgen voor de definitieve stilstand en het 
dreigt ook de eigenheid van Gent kapot te maken.

Op de website www.i-m.gent vindt u alle verdere informatie over 
het Circulatieplan én over ons referendum. Surf naar de website 
en help om Gent leefbaar te houden. N-VA Gent doet dus een 
warme oproep om ook uw handtekening te plaatsen en het  
document terug te bezorgen.

Hou Gent leefbaar en beslis  
mee over het Circulatieplan!

Meer info op Intelligent Mobiel: 

www.i-m.gent 
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Beleef de Gentse  
monumenten nog beter  
via QR-codes!
Heb je je ooit afgevraagd wat het verhaal is achter de Mammelokker  
of de Dulle Griet? Je bent ongetwijfeld niet alleen. Daarom stelt  
raadslid Karlijn Deene voor om onze monumenten en kunstwerken  
te voorzien van een ‘QR-code’.

Dankzij gemeenteraadslid Guido Meersschaut komt er  
tijdens de eerste week van december een eerste keer een 
heuse ‘Week van het Gents’. Een week lang zal de stad via 
allerlei activiteiten het sappige Gentse dialect in de kijker 
stellen en promoten. 

Oma’s en opa’s (en andere experts!) die kinderen op school of in rusthuizen  
een uurtje Gentse les geven, schoolkinderen die het Gentse volkslied 
‘Klokke Roeland’ leren, handelaars die hun etalages een Gents tintje  
geven en als finale een massazangstonde met Gentse volksliedjes. Het  
programma wordt op dit moment uitgewerkt. Alle suggesties voor activi-
teiten tijdens de eerste ‘Week van het Gents’ blijven natuurlijk meer dan 
welkom. En meteen willen we iedereen ook uitnodigen om gezellig mee te 
doen met de Gentse week!

Week van het Gents

 Meer weten? www.n-va.be/gent

 Even de code scannen met je smartphone, en je krijgt meteen heel wat uitleg.  
Een meerwaarde voor de toeristen en voor vele Gentenaars.
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Eerlijk is beter? 
Dat is dan weer de titel van een boek van sp.a-voorzitter  
Crombez, en hij heeft gelijk. Als er dus vragen worden gesteld,  
is het beter meteen de kaarten op tafel te leggen in plaats van  
in schuifjes. Eerst wit zeggen, dan grijs, en uiteindelijk zwart.  
Dat is op zijn zachtst gezegd niet geloofwaardig. Of is daar een 
andere uitleg voor?

Het is wat het is?
Het is wat burgemeester Daniel Termont zei toen hem uitleg werd 
gevraagd over een door Jeroen Piqueur nagezonden factuur van 
28 000 euro voor… Ja, voor wat eigenlijk? Iets in Cannes. Waar 
het Gentse bestuur vooral ging praten met andere Gentenaars. 
Maar waarom moest dat in Cannes? En tegen niet geringe kosten?

Om maar te zeggen dat er hier meer vragen zijn dan antwoorden. 
Bovendien komen er naarmate de tijd verdergaat alsmaar nieuwe 
vreemde dingen aan het licht: zelfs oud-burgemeester Beke blijkt 
even bestuurder geweest te zijn in een van de vennootschappen 
van Optima. 

Eén conclusie staat intussen al vast, en ze komt opnieuw van 
Gwendolyn Rutten: in Gent zijn dezelfde mensen te lang aan  
de macht; het is hoog tijd voor iets anders. Wie zijn wij om  
haar tegen te spreken?

Veel vragen Optima-commissie onbeantwoord 
“Intussen zijn de werkzaamheden van de Optima-commissie 
afgerond. Vele vragen bleven onbeantwoord. Voor de getuigenis 
van een aantal sprekers bleek geen tijd meer, en stadssecretaris 
Paul Teerlinck mocht al helemaal niet meer gehoord worden. 

De paars-groene meerderheid besliste de commissie te beëindigen 
met de conclusie dat Termont geen fout maakte, maar onvoor-
zichtig is geweest. Een witwasoperatie die nergens op slaat en 
nergens voor nodig is. Gelukkig zijn er ook nog aanbevelingen 
die ervoor zullen zorgen dat in de toekomst een nieuwe Opti-
ma-affaire niet meer kan.”

Ben Weyts pakt onverdoofd slachten aan
Op de Gentse doe-het-zelfslachtvloer in Flanders Expo werden twee jaar geleden nog 1 058 schapen geslacht 
tijdens het Offerfeest. Die tijdelijke slachtvloer kreeg subsidies van de Stad Gent en moest een alternatief 
zijn voor thuisslachtingen.
Vorig jaar besliste minister van Dierenwelzijn Ben Weyts dat 
voor het Offerfeest enkel nog mag worden geslacht in erkende 
slachthuizen. Dat zorgde ervoor dat de Gentse moslims naar het 
slachthuis van Zottegem moesten uitwijken. Maar velen wilden 
die verplaatsing niet maken. In Zottegem werden maar 272  
schapen meer geslacht. Veel Gentse moslims kiezen nu liever 
voor alternatieven: ze geven geld aan een goed doel of kopen 
gewoon schapenvlees bij de slager.

Resul Tapmaz (sp.a), de Gentse schepen van Integratie, zegt in  
de krant dat hij betreurt dat er geen tijdelijke slachtvloer meer 
mag worden georganiseerd. De N-VA is wel zeer blij dat meer 
mensen voor alternatieven kiezen en zo meer dierenleed  
vermijden. Minister Weyts (N-VA) werkt intussen verder aan  
een totaalverbod op onverdoofd slachten.

Optima: 
tijd voor iets anders

“Er zijn meer vragen 
dan antwoorden. Als je 
geloofwaardig wil zijn, 
leg je beter meteen alle 

kaarten op tafel.”
Fractieleider Siegfried Bracke

Als dezelfde partijen te lang regeren, 
loopt het vroeg of laat fout. Dat 
zegt Open Vld-voorzitster Rutten, 
en ze heeft gelijk. Het is de essentie 
van het Gentse Optimaverhaal. Dat 
er contacten zijn tussen bestuur 
en zakenleven is goed, nuttig en 
noodzakelijk zelfs. Maar niet als 
blijkt dat een klein clubje bevriende 
bedrijven een voorkeursbehandeling 
krijgt. Want dat vervalst de 
concurrentie. En dat is dubbel erg als 
er ook overheidsgeld mee gemoeid is. 
Want dan kan het niet anders dan dat 
u, de belastingbetaler, te veel betaalt.  
Of had u dat anders gedacht?
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Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


