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De voorbije maand toerden we 
met onze ‘Ronde van Gent’ door 
de stad en haar deelgemeenten. 
We hadden u uitgenodigd om 
ons vrank en vrij uw gedacht te 
komen zeggen, en dat heeft u 
ook gedaan. Daar ben ik oprecht 
blij om.

Via deze weg wil ik iedereen die 
erbij was nog eens uitdrukkelijk 
bedanken, en ook alle mensen 
die ons via telefoon of via e-mail 
contacteerden met hun vragen, 
suggesties en ja soms ook kriti-
sche bedenkingen. 

Het is als politieke partij belang-
rijk om onder de mensen te zijn. 
Om te weten en te voelen wat 
er leeft. De vinger aan de pols 
houden. Niet komen vast te zitten 
in het eigen onwrikbare grote 
gelijk.

U houdt ons scherp. Dankzij u 
kunnen we in de gemeenteraad 
de vinnige en constructieve op-
positie voeren die we u eind 2012 
beloofd hebben.

BESTE GENTENAAR,

Het zal de lezer mis-
schien verbazen, maar de 
grootste Gentse opposi-
tiepartij laat u bij deze 
weten dat er in Gent ook 
veel goed gaat. Het zou 
dom zijn dat niet te zien. 
Maar tegelijk mogen we 
ook de dingen die onze 
mooie stad bedreigen, 
niet negeren. En die zijn 
er. Helaas.

Om te beginnen kost dit 
stadsbestuur u te veel 
geld. Uw geld, waarvoor 
u te weinig terugkrijgt. 
Want ja, de grote belastin-

gen (personenbelasting en 
onroerende voorheffi ng) 
zijn niet verhoogd. Maar 
alle andere kleine belastin-
gen wel. Bewijs? Kijk naar 
wat de stad aan belasting-
inkomsten binnenkrijgt. 
En zie hoe dat bedrag al 
meteen bij het begin van 
paarsgroen bijna verdub-
beld is. En weet dat die 
belasting in de komende 
jaren – zie de documenten 
van de stad zelf – alleen 
maar verder zal stijgen.

En wat doet men met 
dat geld? Wij vrezen dat 
dat vooral dient om een 
gigantisch ‘apparaat’ in 

stand te houden waarbij 
alsmaar meer blijkt dat 
dat vaak de vrienden van 
de vrienden ten goede 
komt. Om het met één 
voorbeeld te zeggen: het 
geld voor de armoede-
bestrijding gaat naar de 
armoede-BESTRIJDERS, 
niet naar de arme MEN-
SEN zelf. En daar zou nog 
mee te leven zijn, als de 
armoede zou afnemen. In 
de praktijk zien we helaas 
het tegendeel. 
Idem voor het eindeloos 
herhaalde ‘kansengroe-
penbeleid’: het woord 

allochtoon bestaat niet 
meer, maar als het over 
geld of subsidies gaat 
blijkt dat bijna altijd een 
heel ander verhaal te 
zijn. En ook daar zou nog 
mee te leven zijn, maar 
in de werkelijkheid blijft 

de kloof tussen wij en zij 
onveranderd. 

Integendeel, de indruk 
ontstaat dat die kloof 
bewust wordt in stand 
gehouden, want de alloch-
tone kiezer is een linkse 
goudmijn. Dat die mensen 
ronduit worden bedrogen 
blijkt bijzaak. 

Idem voor de groene 
lobby: om rapporten 
te maken over zichzelf 
krijgen ze tienduizenden 
euro’s. Dit is zwart op wit 
bewijsbaar. Resultaat? On-

der meer een verstikkend 
mobiliteitsplan waarvoor 
deze stad niet klaar is. 
Ook niet na het uitstel. 

En nog iets. Valt het u ook 
op dat er alsmaar minder 
blauw op straat is? Dat 
homofobie hier wordt 
afgedaan als een misver-
stand? Dat zwerfvuil en 
sluikstorten bij ons langer 
blijven liggen dan elders? 

Gent heeft nood aan écht 
goed bestuur: Gent heeft 
nood aan verandering.

Siegfried Bracke
Fractieleider gemeenteraad

Het Gentse probleem

N-VA Gent wenst alle Gentenaars een zalige Kerst en een gezond, 
gelukkig en schitterend 2016. Eentse mee suiker!

wenst u een prettig eindejaar!
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Annick Michem,
Voorzitter N-VA Gent
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Dingen realiseren in de oppositie 
is niet makkelijk. Maar geregeld 
zijn onze voorstellen zo vanzelf-
sprekend dat zelfs de paarsgroene 
meerderheid er niets weet tegen in 
te brengen. Drie voorbeelden uit 
één gemeenteraad (september).

In het voetgangersgebied (waar de 
afstanden vrij groot zijn) zijn er wel 
gratis buggy’s beschikbaar voor 
kleine kinderen, maar niet voor 
minder mobiele volwassenen. 

Op voorstel van de N-VA komen 
er daarom gratis leenrolstoelen, 
bijvoorbeeld aan de grote parkings. 
In verschillende Nederlandse steden 
bestaat dat al; nu dus ook in Gent. 

Tientallen politiezones commu-
niceren al jaren via Twitter. In 
Gent zei de politie dat dat niet kon. 
Burgemeester Termont zei ook eerst 
nee, maar moest (ook na kritiek uit 
eigen rangen) finaal toch ja zeggen.

200 jaar geleden maakten wij deel 
uit van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden onder koning Willem 
I van Oranje-Nassau. Hij gaf onze 
stad zijn haven en zijn universiteit. 

Op voorstel van de N-VA doet Gent 
ook iets terug: Willem krijgt weldra 
een straat of een plein. 

150 Gentenaars hebben op 11 
november actie gevoerd tegen het 
mobiliteitsplan. Een dwaas plan, 
vinden ze, een plan dat zal leiden 
naar de Wagenstilstand. Zwijgend 
en stil protest, want schepen Wat-
teeuw en het paarsgroen stads-
bestuur luisteren alleen naar wie 
hen gelijk geeft.

In de gemeenteraad blijft onze 
fractie keer op keer herhalen dat 
dit plan onze mooie stad dreigt ka-
pot te maken. Door per se maatre-
gelen te willen doorduwen zonder 
dat de openbare ruimte daarvoor 
klaar is. Of dacht u dat er in de 
lente van 2017 wél voldoende park-
and-rides zullen zijn? Of dacht u 
dat alle lopende wegwerkzaam-
heden dan achter de rug zullen 
zijn? Of dat er dan voldoende 
openbaar vervoer zal zijn? Of vol-
doende veilige fietspaden? 

Het valt op dat de onrust en de 
boosheid over het mobiliteitsplan 

(waarmee overigens nog begonnen 
moet worden!) bij de Gentenaars 
niet afnemen. Heel veel mensen 
voelen aan dat dit plan alleen goed 
is voor gezonde dertigers en veer-
tigers, en dan nog alleen zij die in 
de eigen stad werken. 

Voor handelaars en ondernemers 
is dit een doodssteek: veel zaken 
verhuizen naar de rand. Voor wie 
naar Gent komt om te werken of 
te ontspannen, is dat een reden 
om er weg te blijven. Velen in het 
stadsbestuur zien en beseffen dat: 
toch gaan ze ermee door. Waarom?

Ook vanuit de oppositie boeken we resultaten

Wagenstilstand: het is niet alleen de N-VA die het zegt…Wagenstilstand: het is niet alleen de N-VA die het zegt…Wagenstilstand:

Na onze eerste Ronde van Gent in 
de kiescampagne van 2012 beloof-
den we om halverwege de vol-
gende bestuursperiode opnieuw 
de boer op te gaan. En we hielden 
woord.

Afgelopen maand organiseerden 
we vijf open discussieavonden: vier 
in de deelgemeenten, één in het 
centrum. Omdat we het belangrijk 
vinden uw mening te kennen, en 
we daar uiteraard ook rekening wil-
len mee houden. En het zijn effectief 
boeiende avonden geworden. 

Zo is er uiteraard gediscussieerd 
over de bereikbaarheid (voor jong 
én oud) van het stadscentrum, 
over wat mensen zelf kunnen 

doen voor de veiligheid in hun 
wijk, over Nederlands als nood-
zakelijke voorwaarde om hier 
een leven uit te bouwen, over de 
woningnood ook.    

Verschillende aangekaarte pijn-
punten hebben we meteen op de 
gemeenteraad gebracht. Zoals het 
wijd verbreid sluikstortprobleem 
waar we doodsimpel vragen om de 
maatregelen die elders goed blijken 
te werken gewoon over te nemen: 
waarom geen  gemeenschapswach-
ten ook als het donker is? Waarom 
sluikstorten niet binnen de 24 uur 
laten opkuisen (nu duurt dat soms 
een week!)  Het stadsbestuur is 
alvast bereid die voorstellen te 
onderzoeken… 

Maar op andere vlakken blijft 
paarsgroen helaas potdoof: geen 
buurtinformatienetwerken, geen 
fietspad in de Wittewallestraat in 
Oostakker, geen medezeggenschap 
via stemming voor bewoners bij 
het inrichten van leefstraten … 

Uiteraard is inspraak van burgers 
niet makkelijk: we zijn met veel, 
en we hebben allemaal ons eigen 
gedacht. Maar het kan in Gent op 
dat punt stukken beter. 

Als grootste oppositiepartij willen 
we hier zelf hoe dan ook op blijven 
inzetten. U mag ons dus binnen 
afzienbare tijd weer verwachten, 
met een nieuwe Ronde van Gent!

Geslaagde Ronde van Gent. Met dank aan de Gentenaars!

150 Gentenaars hebben op 11 

Jong N-VA Gent: een eerste bruisend jaar
Onze Gentse Jong N-VA-
afdeling is begint dit jaar 
opnieuw opgestart. Een 
dik half jaar later mag het 
resultaat van de inspan-
ningen van de nieuwe 
bestuursleden gezien 
worden. 

Hierna een kort overzicht 
van onze belangrijkste 
evenementen: 
- Op 6 mei brachten we een 

bezoek aan het Vlaams In-
stituut voor Biotechnologie 
(VIB), waar we een bijzon-
der interessante uiteenzet-
ting hebben gekregen over 
de schitterende toekomst 
van onze Vlaamse biotech-
sector.
- Op 7 oktober hadden we 
gemeenteraadslid Isabelle 
De Clercq te gast: ze had 
inzichten én verhalen 
op basis van bijna een 

kwarteeuw ervaring in de 
Gentse gemeentepolitiek. 
- Op 31 oktober zijn we de 
geschiedenis en de schoon-
heid gaan bewonderen van 
ons eigen Gentse stadhuis. 
- Op 25 november hielden 
we ons groot mediadebat 
met hoofdrolspelers uit het 
Vlaamse medialandschap.

Voor meer informatie over 
komende en voorbije eve-

nementen en ons bestuur 
verwijzen we naar onze 
website en onze Facebook-
pagina. Iedereen is altijd 
van harte welkom !
gent@jongnva.be
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

484_15X_Gent.indd   3 23/11/2015   12:31:42


