
De nieuwe regeling voor de recyclageparken blijft ondanks de aanpassingen van
begin dit jaar onbillijk. Het aantal gratis toegangsbeurten is nog maar de helft

van wat het vroeger was: 12 in plaats van 24. Mensen die niet de ruimte hebben om
thuis afval te stockeren, zijn hiervan de dupe.

EXTRA RETRIBUTIE
Inwoners die afval in een aanhangwagen vervoeren omdat ze hun auto proper wil-
len houden, hebben zelfs maar 6 gratis beurten meer. Burgers met een voertuig
hoger dan 1,90 meter of langer dan 8,5 meter kunnen nog slechts terecht in 2 van de
6 Gentse containerparken. Vanaf 150 kilo moeten ze bovendien een extra retributie
betalen.   

WEEGBRUG
Ook de Gentse ombudsvrouw stelt in haar Jaarverslag 2010 de unfaire toegangs-
regeling aan de kaak. N-VA-gemeenteraadslid Helga Stevens staat alvast achter
haar aanbeveling om alle recycla-
geparken met een weegbrug uit te
rusten zodat alle Gentenaars een
gelijke toegang hebben tot de par-
ken.  

CLANDESTIEN
N-VA blijft er bovendien bij dat de
recyclageparken (beperkt) gratis
moeten zijn voor de  burgers. Het
kan niet dat zij via de gemeente-
belastingen moeten opdraaien
voor het verwerken van afval dat
door bedrijven clandestien naar
die parken wordt gebracht.
Controle is hiervoor zeker op zijn
plaats.

De federale verkiezingen zijn nu al een
paar maanden achter de rug. Er wordt
nog steeds hard gewerkt en geknokt
voor die grote staatshervorming die dit
land zo broodnodig heeft. Met een ster-
ke lijst maar vooral door jullie stem wer-
den drie Gentse N-VA-kandidaten naar
het parlement gestemd. Onze lijsttrek-
ker voor Oost-Vlaanderen, Siegfried
Bracke en de jonge, maar even gedreven
Peter Dedecker uit Ledeberg werden
verkozen in de Kamer van Volksverte-
genwoordigers. Dokter Elke Sleurs -
militante van het eerste  uur - mag voor
jullie in de zetels van de Senaat plaats
nemen.

30 % MEER LEDEN
Samen met ons gemeenteraadslid en
Vlaams parlementslid Helga Stevens en
ons OCMW-raadslid Jeroen Lemaitre
zorgen deze drie nieuwe Gentse N-VA-
verkozenen voor een  verbreding van
onze Gentse werking. Het succes van de
N-VA bij de vorige verkiezingen heeft 
er bovendien toe bijgedragen dat ons
ledenaantal in Gent met 30 % is toege-
nomen in het voorbije jaar. 

EINDSPRINT WORDT VOORBEREID
Dat alles geeft een nieuwe ‘boost’ voor
onze afdeling. De eindsprint naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012
wordt volop voorbereid en wij zijn er
meer dan ooit klaar voor om ook hier
een mooi resultaat neer te zetten.
Wil je met ons aan dit succesverhaal

meeschrijven, laat
ons dan gerust iets
weten.
Surf daarvoor
naar
www.nvagent.be

Gert Robert,
voorzitter N-VA
Gent

Beste Gentenaars,

Gent
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Onbillijke regeling recyclageparken IVAGO

V.U. Gert Robert
Bosakker 8
9050 Gentbrugge
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In 2008 had Saturn, het kleine, stedelijke broertje
van Mediamarkt, de ambitie om in het oude

Sarmacomplex op de Korenmarkt een vestiging uit
de grond te stampen. Ruim twee – kostelijke – jaren
later werden de plannen noodgedwongen opgebor-
gen, waardoor leegstand dreigt in de gebouwen van
vastgoedmakelaar en eigenaar Redevco. 

DOSSIER MUURVAST
“Redevco doorliep nochtans alle procedures om de
vergunningen te verkrijgen, maar door toedoen van
enkele individuen uit de Hoogpoort zit het dossier
muurvast”, aldus N-VA-bestuurslid Peter Dedecker.
Deze enkelingen, die vrezen voor een oneerlijke
concurrentiestrijd en verkeersoverlast in het auto-
vrije centrum, stelden dat een keten als Saturn enkel
buiten de stadskern zijn plaats zou hebben. “Een
lachertje, als u het mij vraagt, tenzij u op zaterdag
graag in de file staat op de Antwerpsesteenweg.
Dergelijke ketens worden immers al te autogericht
neergepoot in de Gentse rand”, vervolgt Peter.

WIN-WINSITUATIE
Een Saturn op de Korenmarkt kent echter grote

voordelen voor alle betrokken partijen. Het zou een
stimulans betekenen voor het winkelgebeuren in de
binnenstad, met een aantrekkelijke Korenmarkt als
verbinding tussen de Veldstraat en de Lange Munt.
Een win-winsituatie voor horeca en middenstand,
die mee zouden profiteren van de toestroom aan
nieuwe klanten.

AANTREKKELIJKE KORENMARKT
Peter: “Het belang van een aantrekkelijke
Korenmarkt is dus zeer groot en kan dergelijke pro-
cedurekwesties missen als kiespijn. Voor het Saturn-
project komt het misschien te laat, maar het
door N-VA-minister Philippe Muyters
voorgestelde plan voor snellere en een-
voudige procedures met meer vooraf-
gaande inspraak zal dergelijke scena-
rio’s in de toekomst alvast vermijden.”

Gent wordt de laatste tijd overspoeld door Oost-
Europeanen, met heel wat schrijnende problemen
als gevolg. De exacte cijfers zijn hallucinant.

In de groep EU-burgers (niet-Belgen) is er een stijging
aan leefloners van maar liefst 74 % wanneer we de
twee eerste jaarhelften van 2009 en 2010 met elkaar
vergelijken. Nieuwe EU-burgers (inwoners van de
sinds 2004 aangesloten EU-landen) vinden ook als-
maar beter de weg naar het Gentse OCMW, want met
een stijging van 92 % lijkt er wel een nieuwe snelweg
te zijn aangelegd. De versoepeling van de regels voor
deze nieuwe EU-burgers mist zijn effect dus niet.

ACHTERPOORTJES
Voor Roemenen en Bulgaren blijft wel een strenger
regime van toepassing. Zij moeten over een arbeids-
kaart beschikken (en dus aan het werk zijn) om hier
van een tijdelijk verblijfsrecht te kunnen genieten.
Pas na een jaar kunnen ze een permanent verblijfs-
recht aanvragen, wat een voorwaarde is om een
leef-loon te krijgen. Blijkbaar zijn zij erg goed geïn-
formeerd en kennen ze de achterpoortjes want ons
Gentse OCMW tekende ondanks die strengere rege-
ling toch een spectaculaire toename van 131 % op.
Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig
jaar. 

CONSEQUENT BELEID
Dit is geen louter Gents probleem en kan dus ook
niet door één stad worden opgelost. Er moet fede-
raal een consequent beleid gevoerd worden voor
wat betreft regularisatie en migratie. Iets waar de 
N-VA al bijzonder lang op hamert en onlangs nog
oplossingen voor formuleerde! Nu is het dweilen
met de kraan open.

Korenmarkt: 
winkelen in 
niemandsland? 

Regularisatie en migratie

N-VA Gent-bestuurslid Peter
Dedecker: “Ketens als Saturn

worden te autogericht neerge-
poot in de Gentse Rand.”

OCMW-raadslid 
Jeroen Lemaitre: 

“Er moet dringend een
consequent beleid

gevoerd worden wat
betreft regularisatie en

migratie. Nu is het 
dweilen met de kraan

open.”
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Blijft u Gentenaar?

Een recente studie van het Steunpunt Ruimte en
Wonen stelt vast dat het fenomeen van de stads-

vlucht door jonge gezinnen sterk is toegenomen, met
name ook in Gent. Na jaren waarin de stad zich posi-
tief kon onderscheiden, moet ook Gent nu slechte cij-
fers voorleggen: terwijl er in 2001 nog meer mensen
naar de stad verhuisden dan er weggingen (+ 164), zit-
ten we nu in de omgekeerde situatie: in 2009 verhuis-
den er meer mensen weg uit de stad dan er naar de
stad toe kwamen (- 1 666).  

ZORGWEKKEND
Dat vooral jonge gezinnen de stad in stijgende mate
ontvluchten is zorgwekkend. Het evenwicht binnen de
stedelijke bevolking dreigt verstoord te geraken. Een
goede sociale mix is nochtans essentieel voor de leef-
baarheid van een  stad. In buurten waar die mix niet

langer aanwezig is, vergroot de kans dat er al gauw
allerhande overlastproblemen opduiken: vandalisme,
criminaliteit, verloedering, enzovoort. 

Op dat moment is een kordaat optredende politie van
het grootste belang. Bewoners die  het slachtoffer zijn
van overlast en naar de politie stappen, moeten het
gevoel krijgen dat hun verhaal ernstig genomen wordt.
En uiteraard moet er ook daadwerkelijk en efficiënt
opgetreden worden. En hier wringt in Gent wel vaker
het schoentje: overlastproblemen blijven aanslepen
door het gebrek aan een consequente politionele aan-
pak. 

ZEER KRITISCH DOORLICHTINGSRAPPORT
Dat het niet goed gaat met de Gentse politie wordt
bevestigd door het zeer kritische doorlichtingsrapport
van de professoren De Ruver en Fijnaut. Het blijkt
onder meer rampzalig gesteld te zijn met de interne
coördinatie en het communicatiebeleid. Een herstruc-
turering staat ondertussen op stapel. Maar voor de
succesvolle doorvoering ervan zal het er vooral op
aankomen om een mentaliteitswijziging bij de politie-
leiding tot stand te brengen.

Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan genezen. Het
komt er voor een stadsbestuur dan ook op aan erover
te waken dat de sociale mix in alle wijken gezond blijft.
Op die manier krijgen vrijbuiters geen kans om buur-
ten te gaan terroriseren. De studie van Steunpunt
Ruimte en Wonen maakt echter duidelijk dat het door
het Gentse bestuur gevoerde beleid geen zoden aan de
dijk zet. 

JONGE GEZINNEN
Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren vooral ingezet
op het uitbreiden van het aanbod aan appartementen.
Jonge gezinnen blijken echter vaak op zoek te zijn naar
een huis met tuintje. Maar om die woondroom moge-
lijk te maken, werden nauwelijks inspanningen
gedaan. De prijzen van dergelijke woningen werden
niet getemperd door een uitbreiding van het aanbod.
Voor gezinnen met een gemiddeld inkomen wordt
Gent zo steeds minder aantrekkelijk.

De Gentse N-VA-gemeenteraadsfractie zal er op blij-
ven aandringen dat het gevoerde beleid wordt bijge-
stuurd. Bij nieuwe woonprojecten, zoals bijvoorbeeld
de herontwikkeling van de Gasmetersite, dient ook
rekening te worden gehouden met de woonwensen
van de gezinnen met kinderen. Er moet dringend werk
gemaakt worden van substantieel meer grondgebon-
den woningen in Gent.

N-VA-gemeenteraadslid
en Senator 
Helga Stevens: 
“We blijven aandringen
op een ander beleid 
dat rekening houdt met
een goede sociale mix,
met betaalbare 
grondwoningen voor
jonge gezinnen.”
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resul-
taten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer
en Senaat. Wij stellen de gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

�

� HELGA STEVENS
°1968 - Gent
Samenwonend, moeder van
dochter Duive en zoon Josse
Helga Stevens stapte in de
politiek  omdat ze vond dat

de beste stuurlui niet aan wal moeten
staan. Haar stokpaard jes als dove politica
zijn gelijke kansen voor iedereen en een
toegankelijkere samenleving. Omdat voor
welzijn ook  welvaart nodig is, volgt Helga
ook  harde dossiers op: werk , economie en
mobiliteit.
Doorbijter, Wereldburger, Leeuw,
Levensgenieter, Rechtvaardigheid

� LOUIS IDE
°1973 - Zwalm
Gehuwd, vader van drie
dochters
Louis Ide stond  mee aan de
wieg van de N-VA. Eerst als

militant, dan als ondervoorzitter en vervol-
gens als senator beet Louis zich vast in tal
van dossiers rond gezondheidszorg. Door
de Artsenkrant wordt hijgeprezen voor zijn
politieke inzet. 

Vader, Arts, Politicus, Hyperkineet,
Rodenbach

� ELKE SLEURS
°1968 - Gent
Alleenstaand
Elke Sleurs was als gynaeco-
loog jarenlang verbonden
aan het Universitair

Ziekenhuis Brussel als staflid  verloskunde
en prenatale echografie. Sinds vorig jaar
was ze dat aan het UZ Gent, maar door
haar verrassende verk iezing krijgt haar
loopbaan een heel andere wending.

Verantwoordelijkheidszin, Engagement,
Pluralisme, Solidariteit, Gemeenschapszin

� SIEGFRIED BRACKE
°1953 - Gent
Gehuwd met Marina. Alles
samen vier kinderen: Anna,
Sietse, Kasper, Bregt
Siegfried  Bracke begon zijn

carrière in 1981 bij de openbare omroep.
Hij groeide uit tot een gerenommeerd  wet-
straatjournalist en kent de politieke wereld
door en door. In zijn eigen woorden: “Ik
deed  iets in de media. Maar kon ‘hét’ niet
meer aanzien. Doe nu iets in.. de N-VA”.
Geëngageerd, Kordaat, Gedreven, 
Soms dominant maar soms ook bedeesd

� SARAH SMEYERS
°1980 - Aalst
Moeder van twee dochtertjes,
Marie en Anna
Sarah Smeyers gooide in
haar eerste jaren in de Kamer

hoge ogen door haar vastberadenheid  in
dossiers als asiel en migratie. Ze bracht
meerdere keren de meerderheid  in 
verlegenheid  met haar tussenkomsten. 
Eén van de sterke, vaste waarden voor de
N-VA in het federale halfrond .

Sociaal geëngageerd, Vlaams geïnspireerd,
Rechtvaardig, Gezinsvriendelijk,
Openhartig

� KAREL UYTTERSPROT
°1949 - Lebbeke
Gehuwd, vader van twee
dochters en opa van Zeger,
Isolde en Helena
Ruim 25 jaar stond  Karel

Uyttersprot aan het hoofd  van Voka-Kamer
van Koophandel Oost-Vlaanderen, een van
de belangrijkste bedrijvenorganisaties. Hij
zet nu deze boeiende job opzij om in de
Kamer te zetelen en mee te werken aan de
ombouw van ons staatsbestel met het oog
op een beter bestuur en de vrijwaring van
onze welvaart en welzijn.
Trouw, Integriteit, Collegialiteit, Ervaring,
Grijs maar wijs

� PETER DEDECKER
Samenwonend met Lynn
°1983 - Gent
Als assistent-onderzoeker
begeleidde Peter Dedecker
labsessies bij de studenten

industrieel ingenieur informatica aan de
Hogeschool Gent. Daarnaast was hij bezig
aan een doctoraatsonderzoek  aan de
Universiteit Gent. Door de ruime score van
de N-VA in de provincie komt Peter nu
voor de eerste keer in de Kamer.
Sociaal, Duurzaam, Rationeel, Pragmatisch,
Ambitieus

� INGEBORG DE
MEULEMEESTER
°1965 - Sint-Niklaas
Gehuwd met Danny 
De Meyer en moeder van 
vier zonen

Ingeborg werkte 23 jaar met hart en ziel als
sociaal verpleegkundige in een dagcentrum
beschermd wonen en een tehuis voor men-
sen met een mentale handicap. Ze gaat zich
nu met dezelfde ingesteldheid  in de Kamer
inzetten. 
Bezige bij, Enthousiast, Harde werker,
Sociaal, Meelevend.

� MIRANDA VAN
EETVELDE
°1959 - Dendermonde
Gehuwd en moeder van vier:
Lothar, Dagmar, Irmgard
en Adelind :

Als bedrijfsconsulente bij VDAB weet
Miranda Van Eetvelde goed  wat de noden
van onze burgers zijn. Met meer dan 
25 jaar ervaring in de materie van werk-
gelegenheid , tewerkstellingsmaatregelen,
opleid ingen, lokale arbeidsmarkt en loop-
baanbegeleid ing zal ze ook  een rol spelen
in de Kamer.
Authentiek, Spontaan,
Rechtvaardig, Sociaal, Plichtsbewust

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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