Spaghettifestijn op zondag 28 april
11.30 uur - Gentbrugge, vlak bij sporthal Driebeek
en de Gentbrugse Meersen
Spaghetti à volonté voor € 16 per volwassene en € 8 per kind.
Dessertenbuffet tegen democratische prijzen.
Inschrijven bij onze bestuursleden of door overschrijving op BE49 9731 8969
6971 met vermelding van je naam en het aantal kaarten.
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Beste Gentenaar
De gemeenteraadsverkiezingen liggen net
achter ons en de volgende verkiezingen
loeren al om de hoek. En het zullen belangrijke verkiezingen zijn. Willen we federaal en
Vlaams verder op de ingeslagen weg?
Wij alvast wel, jullie hopelijk ook.
Om jullie daarvan te overtuigen, stuurt N-VA
Gent negen sterke kandidaten de campagnestrijd in. Op de volgende pagina’s maak je
kennis met hen. Stuk voor stuk verdienen ze
jouw vertrouwen. Je weet dus wat te doen op
26 mei!
Verkiezingsbeloftes?
Intussen hebben we ook de eerste maanden
van het ‘nieuwe’ Gentse stadsbestuur achter
de rug. Onze burgemeester is erin geslaagd
al een aantal van zijn verkiezingsbeloftes
overboord te gooien: de knips blijven allemaal,
de neutraliteit van de ambtenaren van Stad
Gent is niet langer nodig …
Maar er is meer: stakingsposten mogen
zonder meer de openbare weg inpalmen, het
mobiliteitsbeleid blijft anti-auto en buurtinformatienetwerken – die overal elders in
Vlaanderen werken – mogen in Gent niet.
De Gentenaar heeft onze burgemeester op
zijn vraag in de ‘driver’s seat’ gezet, nu nog
de gps aanzetten …

Anneleen en Matthias
trekken Oost-Vlaanderen
Anneleen Van Bossuyt en
Matthias Diependaele zijn de
twee jonge lijsttrekkers voor de
N-VA bij de verkiezingen van
26 mei. Anneleen trekt de lijst
voor de Kamer en Matthias voor
het Vlaams Parlement. We leggen
hun twee vragen voor.
Matthias, voor jou is het Vlaams
Parlement geen onbekend terrein.
Wat wil je er de komende jaren
doen?
Matthias: “Economie en innovatie zijn
mijn favoriete dossiers. Voor de partij
steekt onderwijs erboven uit. De N-VA
wil meer nadruk leggen op kennis. De
lat moet omhoog. Leerkrachten moeten
in de eerste plaats lesgeven en daarom
zoveel mogelijk verlost worden van
papierwerk. Het klinkt misschien
evident, maar wie de debatten gevolgd
heeft, weet dat er veel op het spel staat.”

In februari is ook het nieuwe bestuur van
N-VA Gent geïnstalleerd. Met onze 37
bestuursleden zullen wij de volgende jaren
werken aan een afdeling met een glasheldere
visie. Een bruisende afdeling waarvan heel
Gent weet waarvoor ze staat. Een belofte die
alvast niet gebroken zal worden.

Klimaatverandering is niet meer
weg te denken uit het maatschappelijk debat. Iedereen heeft er een
mening over. Wat is jouw standpunt,
Anneleen?

Met Gentse groet

Anneleen: “Met het ecorealisme heeft de
partij een ijzersterk verhaal. Wij zetten
in op economische groei, kostenefficiënte

Bob Cammaert
Voorzitter N-VA Gent

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Matthias en Anneleen:
uw lijsttrekkersduo op 26 mei.
maatregelen en innovatie. Dat verhaal is
trouwens niet nieuw. Al van bij onze
begindagen hebben wij een uitgesproken
mening over het klimaat. Een onderbouwde mening, en ze staat vandaag nog
altijd overeind. Kerncentrales, bijvoorbeeld. Lange tijd stonden wij alleen met
onze vraag om de jongste kerncentrales
open te houden. Steeds meer Vlamingen
beginnen ons daarin te volgen.”
Matthias: “Zo zie je maar dat onze
doordachte standpunten overtuigen. De
N-VA maakt daarmee het verschil. Onze
nuchtere visie is nodig in het Vlaams en
federaal beleid. Anneleen en ik rekenen
dus op zoveel mogelijk stemmen!”
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Uw kandidaten
Anneleen Van Bossuyt
Lijsttrekker Kamer

• Europees Parlementslid
• 39 jaar
• anneleen.vanbossuyt@n-va.be

Siegfried Bracke
Lijstduwer Kamer

•V
 oorzitter Kamer van

Volksvertegenwoordigers
•6
 6 jaar
• s iegfried.bracke@n-va.be

Bob Cammaert

Lijstduwer opvolgers Kamer
• Advocaat
• 32 jaar
• bob.cammaert@n-va.be

Elke Sleurs

Plaats 4 Vlaams Parlement
•V
 laams Parlementslid en

gynaecoloog
•5
 1 jaar
• e lke.sleurs@n-va.be

Nieuw bestuur
voor N-VA Gent
Het nieuwe bestuur van N-VA Gent voor de komende
drie jaar is gekend. Maak kennis met onze 37
gemotiveerde bestuursleden op www.n-va.be/gent
Hebt u een vraag of een voorstel? Onze ploeg
staat voor u klaar. Spreek ons gerust aan!

gent@n-va.be

Ik ben mama van Mattias en Jasmijn
en was de voorbije jaren Europees
Parlementslid voor de N-VA. De
komende jaren wil ik me vanuit het
federaal parlement inzetten voor
haalbare en betaalbare klimaatoplossingen. Want jij hebt recht op
betaalbare energie én gezonde lucht.
Ook de Europese beslissingen zal ik
van nabij opvolgen. Europa is

belangrijk voor de Vlaamse economie,
maar legt ons soms te veel
regels op. Daartegen zal ik me
blijven verzetten. Ten slotte wil ik
waken over jouw rechten als
consument. Je moet kunnen
vertrouwen op wat je online of in een
winkel koopt. Gaat het fout? Dan
moet je snel weten waar je
terechtkunt.

Met jouw steun doe ik er graag nog een paar jaar bij:
•O
 mdat ik na 25 jaar politieke

journalistiek, 4 jaar Kamerlid in de
oppositie en 5 jaar voorzitterschap
de nodige ervaring heb.
•O
 mdat mijn en jouw kinderen en
kleinkinderen een warme thuis
verdienen waar het goed is om te
leven en te werken.

•O
 mdat langer werken moet/mag.
•O
 mdat alleen een nóg sterkere

N-VA kan zorgen voor de forse
hervormingen waar dit land om
vraagt.
•O
 mdat ik ben wie ik ben. Ik doe
het ‘my way’, op karakter, uit
overtuiging en van ganser harte.

•V
 oor een confederaal België

•V
 oor een veilige gemeenschap

waarbinnen Vlaanderen zich
maximaal kan ontplooien.

met voldoende aandacht voor
defensie. Dat blijft – helaas –
noodzakelijk.

•V
 oor een hechte gemeenschap

waar nieuwkomers hun rechten
opnemen en hun plichten vervullen.

Als arts liggen jouw gezondheid
én welzijn me nauw aan het hart.
Vlaanderen behoort tot de wereldtop
en dat willen wij zo houden. Dan
moeten we durven kiezen.
Met de verdere uitbouw van een
eigen Vlaams zorgsysteem is
Vlaanderen zelf verantwoordelijk,

Zet de lijst op zijn kop, stem Bob!

zowel voor de organisatie als voor de
financiering. Zo zetten we in op een
kwaliteitsvolle zorg voor ieder van
jullie. Ook de betaalbaarheid en de
toegankelijkheid van de zorg blijven
we beschermen.
Dat zijn mijn prioriteiten in het
Vlaams Parlement.
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voor 26 mei
Helga Stevens

Plaats 8 Vlaams Parlement
•E
 uropees Parlementslid
•5
 0 jaar
•h
 elga.stevens@n-va.be

Lieven De Smet

Plaats 11 Vlaams Parlement
•Z
 elfstandige
•5
 3 jaar
• lieven.desmet2@n-va.be

Els Roegiers

Plaats 16 Vlaams Parlement
• Psycholoog palliatieve zorg
• 42 jaar
• els.roegiers@n-va.be

Emmy De Smet

12de opvolger
Vlaams Parlement
•W
 oordvoerster Kamervoorzitter

Siegfried Bracke
• 41 jaar
• emmy.desmet@n-va.be

Matthias Storme

3de opvolger
Europees Parlement
•P
 rofessor rechten KU Leuven
•5
 9 jaar
•m
 atthias.storme@n-va.be

Veiligheid en toegankelijkheid
staan centraal in al mijn werk.
Al jaren vecht ik ervoor dat
mensen met een beperking
alle kansen krijgen om deel uit te
maken van onze Vlaamse samenleving. Ook moeten we Vlaanderen
veilig houden. Dat betekent
bijvoorbeeld dat we geen

IS-strijders laten terugkeren:
ze verwerpen onze waarden en
zijn dus een gevaar voor ons. En
radicalisering moeten we op alle
mogelijke manieren tegengaan.

Ondernemers en zelfstandigen
moeten we ondersteunen en
aanmoedigen waar mogelijk. Want
een stevige economie vormt de
basis voor welvaart. Veiligheid is
een basisvoorwaarde voor onze
levenskwaliteit. Het gevoel van
straffeloosheid bij daders en van
onveiligheid bij burgers moeten

we aanpakken. De veiligheid waarborgen is een verantwoordelijkheid
van zowel de overheid als de
burger. We moeten blijven waken
over onze Vlaamse normen en
waarden en over onze Vlaamse
eigenheid met het Nederlands als
gemeenschappelijke taal.

Als OCMW-raadslid heb ik me
zes jaar lang geëngageerd voor
Gentenaars die hulp nodig hebben.
Maar ook de natuur en een gezond
leefmilieu liggen me nauw aan het
hart. Met jouw steun zet ik me dan
ook graag in voor een warm,
sociaal en groen Vlaanderen.
Een Vlaanderen waar mensen
kansen krijgen om te groeien,

maar ook hun verantwoordelijkheid
opnemen. Een Vlaanderen waar
mensen die het echt nodig hebben
hulp krijgen, maar waar misbruik
kordaat wordt aangepakt. En dat
verhaal begint met fundamenteel
respect. Respect voor mens en
dier, maar ook voor onze waarden
en normen. Zodat onze maatschappij vooruit kan gaan.

Politiek beheerst voor mij alle
delen van de maatschappij. Een
persoonlijk aandachtspunt is
onderwijs. Dat een computer voor
jou beslist waar je kind naar school
moet gaan, vind ik onaanvaardbaar.

Nederlands moet bovendien
de enige officiële taal zijn in het
onderwijs en aan het loket. Als
fiere Vlaming vraag ik respect voor
onze taal en voor de waarden en
normen van Vlaanderen.

Na vele jaren engagement in
de Vlaamse Beweging, in de
rechtspraktijk, de universiteit en
het maatschappelijk debat wil ik de
belangen van onze Vlaamse
gemeenschap nu ook in het Europees Parlement gaan verdedigen.

Door mijn studies en professionele
loopbaan ben ik alvast goed voorbereid om het Europees recht bij
te sturen voor een beter Europa
waarin ook de Vlamingen thuis zijn.
Een Europa dat meer bescherming
biedt voor onze vrijheden, onze taal
en onze welvaart.

Ik wil een honderd procent
toegankelijke en veilige
samenleving! Jij toch ook?

www.n-va.be/gent

Geert
BOURGEOIS

Sarah
SMEYERS

Christoph
D’HAESE

Anneleen
VAN BOSSUYT

Matthias
DIEPENDAELE

Vlaams minister-president

Kamerlid en schepen

Burgemeester en Kamerlid

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Europa

2de plaats
Vlaams Parlement

2de plaats
Kamer

Lijsttrekker
Kamer

Fractievoorzitter
Vlaams Parlement

Aalst

Aalst

Gent

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen.
n-va.be/verkiezingen

Zottegem

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

