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V.U. Gert Robert
Bosakker 8
9050 Gentbrugge

Vlaming zijn
vandaag
“Het multiculturalisme is mislukt”,
stelden
Angela
Merkel en David
Cameron eerder dit
jaar. Ook in Vlaanderen hebben wij,
autochtonen en allochtonen, veel te
Gert Robert,
lang naast en langs
voorzitter
N-VA Gent
elkaar geleefd, in
plaats van met en bij elkaar. Ook bij ons
nam het beleid weinig of geen initiatieven om dat ‘leven naast elkaar’ om te
zetten in ‘leven met elkaar’. Er werd te
weinig gewerkt aan een samenleving
met een gemeenschappelijk bindmiddel, gedeelde basisnormen en -waarden
en respect voor ieders cultuur, identiteit
en verleden.
VAN ONDERUIT
Ook in Gent vinden wij dat samenleven
in een (h)echte en warme gemeenschap
iets is om actief werk van te maken. We
moeten daarvoor de hand uitsteken
naar het middenveld: een samenleving
wordt voor ons bij uitstek gebouwd
van onderuit, waarbij het (autochtoon
en allochtoon) verenigingsleven mensen bij elkaar brengt.
Maar bovenal dienen we ons af te vragen wat die gemeenschap, in onze contreien de Vlaamse gemeenschap, voor
ons vandaag betekent. Naar aanleiding
van de feestdag van onze Vlaamse gemeenschap gaan we hier graag naar op
zoek en stellen we deze vraag aan sprekers van diverse politieke pluimage en
achtergrond, op 9 juli in het multicultureel centrum De Centrale. U bent alvast
van harte welkom!

Gent

DE BELLEMAN

Hier zijn we!
Dag Gentenaars,blij dat u de
tijd neemt ons te lezen. Ons,
dat is de (ver)nieuw(d)e ploeg
van de Gentse N-VA. Vanaf nu
zullen we ons bij u geregeld melden.
De N-VA is op stadsniveau alsnog een piepklein partijtje. We hebben één gemeenteraadslid (Helga Stevens), en één OCMW-raadslid (Jeroen Lemaître). Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zullen wij er staan. We hebben goede mensen,
we hebben ideeën, en vooral goesting.
MOOISTE STAD VAN VLAANDEREN
We delen met u de liefde voor de mooiste stad van Vlaanderen. Ideale grootte, levendig, gezond verstand, open geest. Een stad met alle kansen.
Siegfried
Bracke,
N-VAKamerlid

LAKSHEID
Voor een oppositiepartij is het not done, maar we
zeggen het toch: deze stad is niet slecht bestuurd.
Al zit er na een kwarteeuw sleet op de coalitie. En
dat is na al die tijd ook normaal. Paars is aangetast
door laksheid: men negeert wat niet goed gaat, of
men vindt een uitleg. Denk aan de inwijking van
(vooral) Oost-Europeanen, denk aan eindeloze
(weg)werkzaamheden, enzovoort. Meestal zelf georganiseerde problemen die men vervolgens niet
opgelost krijgt.

LICHTE TOT MINDER LICHTE ARROGANTIE
Kritiek wordt bitsig afgewezen. Gent is verdraagzaam; zijn bestuur veel minder. Luisteren is er niet
meer bij. Wie tegen is, is dom of van slechte wil. Lichte tot minder lichte arrogantie
voert de boventoon.
De N-VA wil luisteren naar u, naar alle Gentenaars.
Spreek ons, mail, bel, schrijf. Welkom!
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Burgemeester Termont
is veel te goed
De sterk groeiende samenlevingsoverlast door de massale toevloed van Oost-Europeanen mag op het conto van het stadsbestuur geschreven worden. Burgemeester
Termont heeft dat toegegeven in de VRT-reportage ‘Bulgarije aan de Leie’. Volgens hem is
men ‘te goed’ geweest.

Helga Stevens, N-VA-gemeenteraadslid
en Vlaams parlementslid
“De paarse meerderheid oogst wat ze gezaaid heeft.”

1 OP 4 EEN LEEFLOON
De cijfers bevestigen: op de circa 6 000 Oost-Europese migranten die zich tussen 2006 en
2010 in beide steden vestigden, krijgt in Gent 1 op 4 een leefloon, in Antwerpen amper 1 op 25. Mensen die nochtans een activeringstraject en taallessen
moeten gevolgd hebben, spreken na 4 jaar nog altijd geen woord Nederlands
en blijven doodleuk OCMW-steun trekken.
JARENLANGE LAKSE CONTROLE
Ondertussen maken malafide vennootschappen gretig gebruik van het falende beleid om de inwijkelingen op grote schaal uit te buiten. De paarse meerderheid van sp.a en Open Vld oogst
wat ze gezaaid heeft. Door jarenlange lakse controle op de instroom en makke opvolging
van de nieuwkomers mag de gewone Gentenaar nu het gelag betalen.
De stad heeft nood aan een frisse wind. Problemen moeten opnieuw tijdig erkend en aangepakt worden.
Jeroen Lemaître, N-VA-OCMW-raadslid: “Veel migranten spreken na 4 jaar
nog altijd geen Nederlands en blijven doodleuk OCMW-steun trekken.”

Alles op wieltjes?

De fietsenstalling is nog steeds
niet gebruiksklaar, ondanks
de feestelijke opening.

De Korenmarkt ligt nog vol putten, de fietsenstalling is nog
steeds niet open, maar toch was er een feestelijke opening
nodig om de bevolking op zijn minst de indruk te geven dat
de ellende voorbij is.
Ook het fietspad dat vanaf de Forelstraat langs de spoorweg
loopt, moest zo nodig feestelijk ingewandeld worden terwijl
fietsers na 18.00 uur voor een gesloten poort staan aan het
uiteinde aan het winkelcentrum van de Dendermondsesteenweg.
Het Sint-Pietersstation kreeg zelfs een heus ‘feest op wieltjes’ ter waarde van 100 000 euro. De enige wieltjes die nochtans te zien zijn, zijn die van bussen, trams en vrachtwagens
waaronder fietsers en voetgangers
dreigen terecht te komen wanneer ze
zich van en naar het station begeven.
Met brood en spelen de werkelijke
situatie proberen verbloemen: dat
kan alleen het betere PR-bureau alias
het Gentse schepencollege.

Peter Dedecker, federaal Kamerlid:
“De werkelijke situatie wordt verbloemd met brood en spelen.”

Wij vrijwilligen, u ook?
Onze samenleving is niet meer denkbaar zonder de
belangeloze inzet van vrijwilligers. Talloze Gentenaars dragen hun steentje bij: van hulpverlening, ngo’s
en zelforganisaties over amateurkunsten, jeugdbeweging en buurtcomités tot de jaarlijkse “Gruute Kuis”.
“Gent heeft een rijk en actief middenveld dat jammer
genoeg te weinig ondersteuning krijgt van het stadsbestuur”, vindt Karlijn Deene, bestuurslid van N-VA
Gent. “Het pakt liever uit met projecten waarbij het zelf
in beeld kan komen. Denk maar aan grote evenementen zoals de “Week van de amateurkunsten” of het uitgebreid aanbod van vrijwilligerswerk in de diensten
van de stad en het OCMW.”
Het Gentse verenigingsleven heeft geen boodschap aan
een centraal gestuurd beleid. De rijkdom zit juist in de
kleinschalige initiatieven die van onderuit groeien, in

de eigenheid van de Gentse wijken en deelgemeenten.
Karlijn: “Een groots evenement in het historisch centrum is altijd goed voor succes, maar het stille en langdurige engagement van de Gentenaar vinden we
elders.”
Het stadsbestuur moet meer oog hebben voor de diversiteit in het Gentse verenigingsleven. “Een beleid dat
de eigenheid van de Gentse wijken en deelgemeenten
ondersteunt: dat zou een mooi signaal zijn in dit Europese jaar van het Vrijwilligerswerk”, besluit Karlijn.

“Mazelenepidemie in Gent”
“Mazelenepidemie in Gent”, kopte de artsenkrant.
Meer dan 30 gevallen van mazelen werden er in 1 week
tijd geregistreerd. Allen bij niet-gevaccineerde kinderen.
Ook kinkhoest is in sommige Gentse scholen ondertussen aan een opmars bezig.
ANTIVACCINATIE-LOBBY
N-VA-senator en arts Elke Sleurs wil dan
ook een oproep lanceren aan alle Gentse
ouders om zich niet mee te laten sleuren
door een antivaccinatie-lobby. “Het is belangrijk om oog te hebben voor de gezondheid van de gehele Gentse
bevolking, én onze kinderen en zwakkeren in het bijzonder. Zij zijn de eerste
slachtoffers van infectieziekten”, aldus
Elke.

SCHULDIG VERZUIM
“Jammer genoeg was de opmars van mazelen in grote
mate op rekening van de antivaccinatie beweging te
schrijven. Het niet vaccineren van kinderen is schuldig
verzuim”, zei griepcommissaris Van Ranst aan Artsenkrant.
“Ouders hebben de vrije keuze om hun kind al
dan niet te vaccineren”, zegt Elke. Maar ze
waarschuwt: “We kunnen er niet naast kijken:
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het door
vaccinatiecampagnes is dat bepaalde infectieziekten sterk zijn teruggedrongen - polio - en
dat ziekten uit onze kindertijd, zoals pokken,
zelfs zijn uitgeroeid!”
Elke Sleurs, N-VA-senator en arts

Sluikstorten: waar blijft die kordate aanpak?
Gent is de mooiste stad van Vlaanderen. Althans … als
je alle zwerfvuil wegdenkt. Zowel op straat als in onze
wateren ligt er voldoende materiaal om enkele huizen
mee in te richten. Recent dieptepunt was de berg vuilnis in de Victor Frisstraat, slechts enkele dagen na de
“Gruute Kuis”-actie.

HOTSPOTS
Om de zoveel maanden verkondigt het stadsbestuur dat
het het sluikstorten krachtdadig zal aanpakken. Zo verklaart schepen Balthazar al geruime tijd dat er camerabewaking zal komen aan zogenaamde “hotspots”. Tot nu
toe is hier nog steeds niets van in huis gekomen.

“Het 35-puntenprogramma van het stadsbestuur tegen
sluikstorten heeft duidelijk gefaald”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Helga Stevens. “De problematiek is de
voorbije jaren alleen maar toegenomen. De sluikstorters
zelf bleven grotendeels buiten schot. Het stadsbestuur
zet namelijk liever in op mediagenieke acties zoals de
Gruute Kuis.”

“Als gemeenteraadslid zal ik
dan ook blijven aandringen op
snelle en doortastende maatregelen om de sluikstortproblematiek nu eindelijk eens
grondig aan te pakken”, aldus
Helga Stevens.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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
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