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Beste Gentenaar
Als u een van de 150 Gentenaren
bent die de online gemeenteraden
live volgt, heeft u ongetwijfeld –
met mij – vastgesteld dat die de
afgelopen maanden weinig om het
lijf hadden. Het is tekenend voor dit
bestuur, dat er niet meer in slaagt
om een gezamenlijk project uit te
dragen.
Enkel het knippen van straten en
parkeerplaatsen, nu ook lustig buiten
de R40, gaat verder zijn gangetje. Ik
herinner me alvast nog de stevige
belofte van toen aspirant-burgemeester De Clercq om twee van de
vijf knippen van het circulatieplan
af te schaffen in 2019. We zijn
2022 en de vijf knippen zijn er nog
steeds. Ondertussen zijn er zelfs nog
bijgekomen. Men spreekt nu alleen
over ‘verkeersfilters’ in plaats van
‘knippen’. Het woord is ten grave
gedragen, de problematieken blijven
evenwel voortduren.
Met N-VA Gent blijven we uitgaan
van constructieve oppositie, zie in
het bijzonder hiernaast het voorstel
van onze fractievoorzitter Anneleen
Van Bossuyt. Ook in deze Belleman
kan u een bloemlezing van ons
politieke werk terugvinden, alsook
van de vele acties die we ondernemen.
En zoals vanouds stellen we één van
onze sterkhouders achter de schermen
én het nieuwe bestuur van Jong
N-VA Gent aan u voor. Veel hemels
leesplezier!
Bob Cammaert
Voorzitter

Halfweg
We zijn halfweg de bestuursperiode. Van de verbindende kracht die
burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) beloofde, blijft weinig over.
Elk nieuw plan zorgt voor verdeeldheid bij de bewoners van straten of
wijken. Dit stadsbestuur zoekt te weinig het compromis en kiest te vaak
voor het eigen grote gelijk.
De vraag rijst wat de meerderheid
eigenlijk nog voor de Gentenaars in
petto heeft. Als schaduwburgemeester Filip Watteeuw (Groen) al in
de pers verklaart dat het bijzonder
moeilijk wordt om met deze coalitie
oplossingen voor de toekomst te
vinden, dan spreekt dat wat ons
betreft boekdelen.

Creatieve ‘inkomsten’
Van een ding kunnen we zeker zijn:
de creativiteit van het stadsbestuur
om nieuwe inkomsten – lees: belastingen – te verzinnen, is grenzeloos.
Het komende jaar krijgen we alvast
een nieuwe verhardingsbelasting,
een nieuwe mast- en pyloonbelasting, een verhoging van de parkeerretributies, en ook veel ondernemers
en bedrijven zullen meer moeten
betalen.

Vlaamse verwezenlijkingen
Positief nieuws is er gelukkig vanuit
Vlaanderen. De Dampoortknoop
wordt de komende jaren aangepakt,
de tramlijn tussen de twee stations
komt eraan, onze Opera en zoveel
andere monumenten worden gerenoveerd, schoolgebouwen worden
vernieuwd en uitgebreid. Met Vlaams
geld wordt er ook werk gemaakt van
stadsvernieuwing in de Gentse wijken
en het Wonderwoud in Oostakker
zal dankzij minister Demir zonder
uitstel worden uitgevoerd.
Met de Gentse N-VA blijven we ook
de komende drie jaar voluit kiezen
voor een kritische, maar constructieve
oppositie ten bate van alle
Gentenaars.

Anneleen Van Bossuyt
Fractievoorzitter
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Circulatieplan Malem schrapt parkeerplaatsen voor oudere bewoners
Het nieuwe circulatieplan voor de wijk Malem bezorgt veel mensen kopzorgen. De as Herdenkingslaan/Oud-Strijderslaan wordt
er heringericht tot een fietsstraat. Dat heeft zijn meerwaarde, maar tegelijk worden de bestaande parkeerplaatsen geschrapt.
Gemeenteraadslid Gert Robert: “Dat is voor de bewoners echt een probleem, zeker
voor de oudere mensen die wat moeilijker te been zijn. Dit plan ondermijnt het
leefcomfort van die mensen.”
In de gemeenteraad van februari pleitte de N-VA ervoor om de plannen alsnog te
wijzigen en een aantal parkeerplaatsen te behouden. Maar burgemeester De Clercq
(Open Vld) en mobiliteitsschepen Watteeuw (Groen) hadden daar geen oren naar.
Robert: “Ik begrijp het eerlijk gezegd niet. In andere fietsstraten – zoals bijvoorbeeld de Visserij of de Volderstraat – zijn er toch ook parkeerplaatsen? Waarom
kan dat in Malem dan niet? Ik betreur dat men zo weinig rekening houdt met de
wensen en noden van de buurtbewoners.”
Gert Robert
Gemeenteraadslid

Wanneer kunnen we eindelijk Slim-naar-Gent?
Uit een recente studie blijkt dat bij veel mensen in de deelgemeenten en in de
Gentse rand het gevoel leeft dat het stadscentrum onbereikbaar geworden is door
het circulatieplan (2017) en de lage emissiezone (2020). Vooral de handelaars en
horeca-uitbaters ondervinden daarvan de negatieve gevolgen.
Fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt: “Daarom stelden we onlangs voor om, naar
het voorbeeld van Antwerpen, een ‘Slim-naar-Gent’-app en -website te ontwikkelen
om mensen opnieuw naar onze stad te halen.”
“Niet belangrijk en niet nuttig volgens de meerderheid. Vreemd, want in een interne
nota pleit ook de dienst economie expliciet voor een eigen Slim-naar-Gent-systeem.
Een gemiste kans, want in Antwerpen gidst de innovatieve toepassing jaarlijks ruim
twee miljoen bezoekers naar de stad.”

Jong N-VA Gent kiest nieuw bestuur
Om de twee jaar verkiezen de leden van Jong N-VA Gent een nieuw bestuur.
Mathieu Cockhuyt, parlementair medewerker van Valerie Van Peel en
columnist bij Doorbraak, volgt zichzelf op als voorzitter van het zeskoppig
bestuur. Ook secretaris Tom Van Autreve en ondervoorzitter Tom Van
Damme kregen opnieuw het vertrouwen. Nieuwkomer Korneel Decorte
werd meteen verkozen tot penningmeester. Charlotte Coucke en Matthias
Leman vervolledigen het bestuur.
Jongeren verdienen meer inspraak in hoe de stad de uitdagingen van
vandaag en morgen aanpakt. Het dossier rond het Gravensteen leeft
bijvoorbeeld heel hard onder de jongeren. Ze willen een Gravensteen met
oog voor toegankelijkheid én respect voor de historiciteit en het groen
in de stad. “Samen met andere jongerenverenigingen en actiegroepen
blijven we aan die kar trekken en acties op poten zetten”, stelt Cockhuyt.
Daarnaast heeft de Arteveldestad heel wat uitdagingen voor de boeg
zoals betaalbaar wonen en een toegankelijke en veilige binnenstad.
Lid worden? Of wil je ons gewoon eens leren kennen, tussen pot en pint? Laat dan snel iets weten via onze Facebookpagina!

gent@n-va.be
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Bestuurslid in de kijker:

SOFIE FIDDELAERS
Waarom ben je politiek geëngageerd?
“Omdat ik aan de maatschappij wil laten
zien dat personen met beperking ook een
mening hebben. In de politiek zijn zo’n
mensen amper vertegenwoordigd, terwijl
wij nochtans ervaringsdeskundigen zijn.
En op het vlak van welzijn, mobiliteit en
toegankelijkheid kan én moet het stukken beter.”
Waarom de N-VA?
“Mijn grote voorbeeld was en is nog
steeds Helga Stevens. Zij heeft me overtuigd om de N-VA-rangen te versterken.
De partij heeft, als een van de weinigen,
oog voor de noden en wensen van personen met een beperking. Daarom zijn ook
veel van mijn vrienden lid van de N-VA.

Gentse Telex

Wat kan beter in Gent?
“De voetpaden, straten en winkels zijn
momenteel niet toegankelijk genoeg voor
mindervalide personen. Dat geldt trouwens ook voor ouders met kinderwagens
en oudere personen die niet goed te been
zijn. Het is hoog tijd om het ‘universal
design’-principe toe te passen in onze stad.”
Wat zijn je hobby’s?
“Ik doe vrijwilligerswerk bij vzw Onafhankelijk Leven en vzw Grip. Dat zijn
organisaties die opkomen voor de rechten
en plichten voor personen met een beperking. Daarnaast ben ik bestuurslid van
vzw Bloemekensforum. Zij organiseren
leuke activiteiten en zorgen voor leven in
de Gentse Bloemekenswijk.”

• In de gemeenteraad van januari werd het N-VA-voorstel over ‘cadeau-

bomen voor Gentenaars’ unaniem goedgekeurd. Els Roegiers: “Onze
stad kan elke extra boom – in de tuin, op de koer of het terras, of zelfs
op het balkon – goed gebruiken. Alle beetjes helpen. Concreet worden
de bomen opgenomen in het cadeauaanbod voor jubilarissen. Zij of
hun (klein)kinderen kunnen de boom dan een plekje geven.”

• In februari stemde de voltallige gemeenteraad in met het N-VA-voorstel

om voor kinderen op begraafplaatsen speciale afscheidsplekjes met ‘hemelpost-brievenbussen’ in te richten, zoals die ook al bestaan in andere Vlaamse
steden en gemeenten. Anneleen Van Bossuyt: “Een lieve oma of een veel te
vroeg gestorven vriendje nog een briefje kunnen schrijven of een tekening
sturen, kan een kind – of eigenlijk iedereen – helpen bij het rouwproces.”

• Uit cijfers die gemeenteraadslid Ronny Rysermans opvroeg, blijkt

dat er veel kinderen en jongeren op wachtlijsten staan bij de Gentse
sportclubs. Alleen al bij de voetbalclubs gaat het om 1.000 kinderen.
Rysermans: “Dat probleem is zeker niet nieuw. Het stadsbestuur
investeert gewoon té weinig in sportinfrastructuur. Jammer, want
sporten is een heel gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding.”

www.n-va.be/gent
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Kerncentrales sluiten is
vergissing van de eeuw
De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd
stoten ze amper CO2 uit.
Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen.
Dat is de vergissing van de eeuw.

CO2-uitstoot in 2021

Elektriciteitsproductie in 2021
KERNENERGIE

52,4%

2,6%

WIND

11,6%

1,3%

ZON

5,1%

0,4%

GAS

24,8%

95,4%

OVERIG (BIOGAS, HYDRO, ...)

6,0%

0,3%
Bron: Elia en UNECE

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland.
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
Deelt u de
analyse van
de N-VA?
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