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GENTDE BELLEMAN

Ploegsport
Het lijsttrekkerschap van Elke Sleurs 
voor N-VA Gent is een belangrijke 
stap richting 2018. U mag gerust 
zijn: N-VA Gent is er klaar voor.

Voor ons geen gedoe met duo- 
lijsttrekkerschappen om het  
wantrouwen tussen twee verschil-
lende partijen te verzoenen. Wij doen 
verder zoals u van ons gewend bent: 
stevige constructieve oppositie in de 
gemeenteraad en OCMW-raad,  
pijnpunten aanduiden en eigen  
ideeën naar voor schuiven.

We rekenen daarvoor op een sterk 
team van raadsleden, aangevuld met 
een ploeg gemotiveerde vrijwilligers 
in en buiten ons afdelingsbestuur. 
Politiek is een ploegsport, zoveel is 
zeker.

In oktober volgend jaar trekken we 
dan ook met een hechte ploeg, Elke 
Sleurs op kop, van 53 mannen en 
vrouwen naar de kiezer met ons plan 
voor een beter, socialer, mobieler en 
ondernemend Gent. Maar vooral ook 
een meer transparant Gent met min-
der mandaten, weg van de achter-
kamerdeals en echte inspraak. Want 
daar heeft onze Gentse democratie 
nood aan. 

Peter Dedecker
Afdelingsvoorzitter

Elke Sleurs trekt in Gent de N-VA-lijst voor de gemeenteraads- 
verkiezingen van 2018. Ze wordt ook fractieleider in de gemeenteraad.  
“Ik heb de ambitie om burgemeester te worden van de prachtigste stad 
van Vlaanderen”, stelt zij enthousiast. Ze nam hiervoor ontslag als 
staatssecretaris in de federale regering. “Gent verdient een kopvrouw 
die voluit gaat. En dat is precies wat ik zal doen.”

Een nieuwe wind
“Siegfried en ikzelf vormden de afgelo-
pen jaren een tandem in Gent”, verklaart 
Sleurs. “Hij heeft het voorbereidende werk 
gedaan. We zullen nu van plaats wisselen 
op de tandem. Ik zal als fractieleider en  
lijsttrekker het werk verderzetten.”

“Gent heeft nood aan verandering”, bena-
drukt Bracke, die samen met Elke in de 
gemeenteraad blijft zetelen. “En de N-VA 
kan en moet die brengen. Met één gezicht. 
Ik wens Elke alle succes toe. En ik zal 
haar de komende maanden ook bijstaan.”

Beleid voor alle Gentenaars
N-VA Gent gaat voor een nieuwe be-
stuursstijl met volledige transparantie. 
We willen een stad waar men écht bezig 
is met armoedebestrijding voor wie het 

minder goed heeft. We willen een Gent 
waar mensen tot inburgering worden 
gebracht en niet in een slachtofferrol 
worden geduwd. We willen een intelligent 
mobiliteitsbeleid, dat problemen oplost in 
plaats van creëert. Maar bovenal willen 
we een beleid voor álle Gentenaars, niet 
alleen voor de centrumbewoners en de 
bevriende doelgroepen.

Vertrouwen verdienen
Elke wil de ramen van het stadhuis 
opengooien, want als de schandalen van 
het afgelopen jaar al iets bewijzen, dan 
wel dat Gent nood heeft aan transparant 
en eerlijk bestuur. N-VA Gent is een sterk 
team dat klaar is om het vertrouwen van 
de Gentenaar te verdienen en de brood-
nodige verandering te brengen.

Elke Sleurs:  
de kopvrouw  
die Gent verdient

“De N-VA is klaar om het vertrouwen te herstellen en kiest 
resoluut voor eerlijk bestuur zonder belangenvermenging.”
Kandidaat-burgemeester Elke Sleurs

Vlaanderen investeert in Gent p. 2 Parkeeruitbreiding UZ dringt zich op p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

gent@n-va.be

16 gloednieuwe  
Albatrostrams
Dankzij Ben Weyts rijden er sinds kort gloed-
nieuwe Albatro-
strams in Gent. 
Deze trams zijn 43 
meter lang en kun-
nen 300 reizigers 
vervoeren. Boven-
dien kunnen de pas-
sagiers comfortabel 
zitten in zetels van 
gerecycleerd leder.

Vlaanderen investeert in Gent

Bezoekerscentrum voor Lam 
Gods in Sint-Baafskathedraal
Vanaf 2020, niet toevallig het Van Eyck-jaar, zal het geres-
taureerde Lam Gods te bewonderen zijn in een gloednieuw 
bezoekerscentrum in het hart van de Sint-Baafskathedraal. 
Tegelijk pakt het Museum voor Schone kunsten ook uit met 
een unieke tentoonstelling.

Bruggen en tunnels maken fietsen aantrekkelijk
Ministers Muyters en Weyts slaan de handen in elkaar om een betere fietsinfrastructuur te reali-
seren. In totaal worden er 13 fietssnelwegprojecten uitgebouwd in verschillende Vlaamse steden. 
In Gent komen verschillende fietstunnels en fietsbruggen op cruciale punten. Zo zorgen beide  
ministers ervoor dat er vlot en veilig fietsverkeer mogelijk is en moedigen ze woon-werkverkeer 
met de fiets verder aan. De twee futuristische fietsbruggen over de R4 en de E40 (ook parkbos-
bruggen genoemd) zullen midden 2018 een feit zijn.

Restauratie Gildehuis van 
de Vrije Schippers
Geert Bourgeois kende in 2014 al een eerste res-
tauratiepremie toe van 1,4 miljoen euro  
voor algemene werken aan het exterieur van  
het Gildehuis van de Vrije Schippers aan de Gras-
lei. De 450 000 euro is bedoeld om het interieur 
aan te pakken. 

Nieuwe sluis Terneuzen en 
aanpassing Kanaalzone
Vlaanderen en Nederland sloten in 2014 een akkoord 
om een nieuwe sluis te bouwen in Terneuzen. Eind 
2017 gaat men van start. De nieuwe sluis wordt een 
krachtige hefboom voor de economische ontwikke-
ling van de haven in Gent

6,5 miljoen euro

5 miljoen euro + 6 miljoen euro

450 000 euro

50 miljoen euro

Toekomst Vooruit blijft verzekerd
Geert Bourgeois zorgde er op 10 januari voor dat de toekomst van 
het historisch cultuurhuis de Vooruit tot 2040 verzekerd blijft. Het 
gebouw is al 103 jaar oud en heeft nood aan een aantal belangrijke 
restauratiewerken.

9,5 miljoen euro

700 miljoen euro

ICC wordt 
unieke  
congreslocatie 
Ben Weyts gaat 9,5 miljoen 
euro investeren in het Gent-
se ICC om grote (interna-
tionale) congressen naar 
Vlaanderen te halen.

9,5 miljoen euro

De Vlaamse N-VA-ministers Ben Weyts, Philippe Muyters, Liesbeth Homans en Geert Bourgeois denken 
aan de toekomst en vooral het groeipotentieel van onze mooie stad. We geven graag een overzicht van hun 
investeringsprojecten en de impact die ze zullen hebben op Gent en de Gentenaars. 

Gentse wegen plukken vruchten 
van hoger budget
Door de opbrengsten van de slimme kilometerheffing voor 
vrachtwagens kon Ben Weyts het investeringsbudget voor onze 
wegen met één derde verhogen. Dit is goed nieuws voor Gent. 
N-VA Gent is al langer vragende partij om meer te investeren 
in vlotter en veiliger verkeer. Alle investeringen kan u vinden 
op www.n-va.be/gent.

44 miljoen euro
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Het UZ Gent kampt al langer met een parkeerplaatstekort voor patiënten, personeel en bezoekers. Het UZ 
wil daarom zelf 400 extra parkeerplaatsen realiseren, maar het stadsbestuur hield dit lange tijd tegen.

Voorzitter Peter Dedecker en gemeenteraadslid Gert Robert 
benadrukken dat “groene ideologische dogma’s hier niet bepa-
lend mogen zijn. Een ziekenhuis als het UZ moet vlot bereikbaar 
blijven met de wagen, voor Gentenaars en niet-Gentenaars. En 

dat impliceert dat er voldoende parkeerruimte moet zijn.” Na 
lang aandringen mag het UZ nu toch, met eigen middelen, de 
parkeerplaatsen realiseren.

Bibliotheek de Krook: publiek sanitair  
toegankelijker maken
In de nieuwe bibliotheek ‘De Krook’ is het publiek sanitair gelegen op 
verdieping min twee. In het hele complex zijn ook maar twee liften. Zeker 
voor mensen die minder mobiel zijn, kan dat leiden tot vervelende situ-
aties. Toen Elke Sleurs hierover uitleg vroeg zei schepen van Welzijn dat 
De Krook in orde is met de wettelijke verplichting om aangepast sanitair 
te voorzien en dat publiek sanitair op slechts één plek goedkoper is qua 
onderhoud. Er is wel een aangepast toilet op elk verdiep waar mensen op 
verzoek gebruik van kunnen maken.

“Ik dacht dat de tijd dat mensen met een beperking om een sleutel voor het 
toilet moesten vragen definitief voorbij was”, besluit Elke Sleurs.

Parkeeruitbreiding 
UZ Gent dringt zich op

OCMW-steun mag zoektocht naar werk 
niet afremmen 
Het maandelijks bedrag dat per persoon wordt uitgekeerd aan OCMW-steun is niet 
altijd voldoende om een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen in onze samen- 
leving. Ook het federale regeerakkoord bevestigt dit. Daarom maakt de federale  
overheid werk van een verhoging van deze uitkeringen én van een sterk activerings- 
beleid naar werk. 

Ondertussen heeft het OCMW van Gent een nieuw systeem van aanvullende financiële 
steun uitgewerkt. Hierdoor kunnen Gentse OCMW-cliënten een aantal financiële ex-
traatjes krijgen. Onlangs werd deze aanvullende financiële hulp een eerste keer geëvalu-
eerd. 

Daarbij heeft OCMW-raadslid Annick Michem erop gewezen dat de financiële kloof 
tussen de uitkeringen en de minimumlonen niet te klein mag worden: “Want een duur-
zame job is de echte uitweg uit armoede, enkel een uitkering ontvangen is dat niet.”

Aperitiefgesprek 
met Nicolas Bouteca
Op 30 april om 11 uur nodigt N-VA 
Gent u uit voor een aperitiefgesprek 
in De Abt (Lange Kruisstraat 4). 
Professor Bouteca zal het hebben 
over de stand van het land, van 
de stad en van de 
N-VA. 

Iedereen welkom, 
toegang is gratis.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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