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Crisis

N-VA houdt van alle 14!

Het is dus zo ver, of het lijkt er minstens
op: een zoveelste economische crisis.
We worden om de oren geslagen met
ratings. Inschattingen van ‘mensen-diehet-kunnen-weten’ over de kans dat
schulden niet terugbetaald worden, en
dus over de risicopremie die daaraan
verbonden is. Hoewel … de Amerikaanse rommelkredieten waarmee de
ellende in 2008 allemaal begonnen is,
kregen een AAA-rating, ‘topkwaliteit’…
ZAND IN DE MOTOR
De N-VA heeft geen ratings nodig om
te weten waar we staan. Met een reusachtige staatsschuld en dito interestenlast, met de groeiende kost van de
vergrijzing, staan we voor gigantische
uitdagingen. Maar we weten één ding
zeker: het begrotingstekort mag niet
worden weggewerkt met (vooral)
nieuwe belastingen, want dat is een
straf voor al wie werkt, spaart of onderneemt. Dat is zand gooien in de
motor van de welvaart. Dat is het omgekeerde doen van wat Europa ons
aanraadt.
Wat we nodig hebben zijn vergaande
hervormingen die iedereen - burgers,
politici en overheid - dwingen tot verantwoordelijkheid, staatkundig én sociaal-economisch.
NIET MET ONS
De N-VA wil die verantwoordelijkheid
nemen. We hebben dat, gewapend met
een stevig mandaat van de kiezer,
maandenlang gevraagd, maar kennelijk
mocht dat niet. Al blijven we erbij: ook
jongeren en de komende generaties
hebben recht op een land waar het goed
leven is. Vandaag is dat lang niet meer
zeker. Vandaag wil men het non-beleid
van de voorbije jaren verder zetten.
Niet met ons! Daarvoor zullen we blijven vechten.
Peter Dedecker,
federaal volksvertegenwoordiger

Als partij houden we het graag simpel: alle Gentenaren kunnen met hun vragen, problemen of opmerkingen over Gent terecht bij ons N-VA bestuur, of bij ondergetekende, als afdelingsvoorzitter. De N-VA wil er echter wel zijn voor álle Gentenaren,
jong en oud, rasechte strop en inwijkeling, centrumbewoner of deelgemeentenaar.
NOOD AAN ECHTE LOKALE INSPRAAK
Die laatste groep wordt schromelijk onderschat door het huidige paarse bestuur. De
discussies rond de heraanleg van het Drongenplein, of over de Hoeve Lootens in
Wondelgem tonen de nood aan echte lokale inspraak in onze deelgemeenten.
Inspraak die verder gaat dan de strak geregisseerde non-inspraak van de lopende
wijkdebatten.
BUSVERBINDING DEELGEMEENTEN
Ook qua investeringen in degelijke wegen, in voet- en fietspaden mag er buiten het centrum een tandje bijgestoken worden. Inzake openbaar vervoer zou een busverbinding
langsheen de deelgemeenten, met vaak een bruisend verenigingsleven, een sterke verbetering zijn.
Want alle 14, ze verdienen beter.
Gert Robert,
voorzitter N-VA Gent

Kosten blijven stijgen

In het OCMW blijven
de kosten jaar na jaar
stijgen. We zetten graag
enkele cijfers op een rijtje.
Waar de kost voor de sociale dienstverlening (leefloon, levensminimum en
andere financiële steun) in
2006 nog ongeveer 42,3
miljoen euro bedroeg, is dit
in 2010 opgelopen tot 59,7
miljoen euro; een stijging
van zo maar eventjes 41 %.
Dit gaat uiteraard hand in hand met een stijgende
personeelskost (+33 %), want hoe meer steunaanvragen, hoe meer personeel er nodig is.

was het resultaat - 33,3 miljoen euro, in 2010 - 49,8
miljoen euro. Het tekort is in deze legislatuur dus gegroeid met 49 %.

In totaal zien we een stijging met maar liefst 34 % van
alle kosten samen, van 125,8 miljoen euro in 2005 tot
169,2 miljoen euro in 2010. Gelukkig stijgen ook de
inkomsten van het OCMW, maar helaas niet voldoende om de gestegen kosten op te vangen. Dit
weerspiegelt zich dan ook in het resultaat. In 2006

De stad Gent - u dus - legt het tekort telkens netjes
bij, zoals de wet het ook oplegt.

Jeroen Lemaitre,
OCMW-raadslid N-VA Gent

Het kostbare buurtweefsel
deelgemeente, en is een trefpunt voor verschillende
verenigingen. Tot hun ontgoocheling toonde het
stadsbestuur geen enkele interesse voor deze hoeve.

Gent is een kleurrijke stad met levendige wijken
en actieve deelgemeenten. Deze diversiteit krijgt
niet altijd de nodige aandacht van het stadsbestuur.
Daarom nemen gewone burgers uit de wijken en
deelgemeenten vaak zelf het heft in eigen handen.
Met eigen middelen bouwen ze mee aan het (cultureel) beleid en aan een warmere samenleving.
Een mooi voorbeeld is het verhaal rond de hoeve
Lootens in Wondelgem. Vorig jaar stond deze 17deeeuwse hoeve te koop na het overlijden van de laatste bewoner. De Wondelgemnaars wilden niet dat de
hoeve werd verkocht aan private ontwikkelaars. De
hoeve behoort immers tot het rijke erfgoed van hun

Maar de Wondelgemnaars bleven niet bij de pakken
zitten. Zij zorgden zelf voor de nodige financiering:
niet alleen voor de aankoop van de hoeve, maar ook
voor de uitbouw van hun ontmoetingsplaats. Helga
Stevens (gemeenteraadslid N-VA): “Een dikke pluim
aan alle inwoners, verenigingen en middenstanders
die hebben meegewerkt
aan een mooier en kleurrijker Wondelgem! Hun actie
bewijst dat de Gentse deelgemeenten meer dan ooit
leven.”
Helga Stevens
Gemeenteraadslid
N-VA Gent,
Vlaams
Volksvertegenwoordiger,
senator

De rood-groene strop
“Door onze krachten te bundelen kunnen we van Gent een aparte progressieve baken maken in een Vlaanderen dat verrechtst”. Het is een van de eerste zinnen uit de karteltekst van sp.a en Groen!, en daarmee is de toon gezet.
Want wat volgt is een vrijwel eindeloze herhaling van al met al bekende geloofspunten. Als het bijvoorbeeld gaat over migratie uit Oost-Europa, blijft het pleidooi
voor (wat heet) humane en sociale oplossingen probleemloos overeind. Rood-groen
gaat niet alleen Gent redden, maar ook een paar wereldproblemen oplossen: de opwarming van de aarde, de armoede in Oost-Europa, … Niemand kan daar in principe tegen zijn, vraag is alleen wat je daarvoor van de gemeenschap terugvraagt.
MACHT EN REGELNEVERIJ
Ook opvallend zijn de nauwelijks verholen uithalen
naar wie anders durft denken. Wie niet links is, is fout,
indien al niet racistisch, tegen het milieu en asociaal.
Het is kenmerkend: de mensen vergissen zich, maar
rood-groen weet wat goed is voor de mensen. Het is
rode zucht naar macht, gecombineerd met groene regelneverij.
Dat is overigens een dodelijke combinatie. Als rood al
schoorvoetend zou kunnen kiezen voor activering van
werklozen via het OCMW, kan je er donder op zeggen
dat groen zich daartegen zal verzetten. Want ook dat
heet dan ineens asociaal.
WAT NIET IN DE TEKST STAAT
Het is ook altijd interessant te kijken wat niét in de tekst
staat. Zo is het veelbetekenend dat er over de deelgemeenten met geen woord wordt gerept, ook en zelfs letterlijk: het woord komt in de tekst niet voor. Terwijl in
dat verband – zie ook hoger – minstens één tandje mag
worden bijgestoken. Het gebrek aan beleidsaandacht is
ter plekke vaak letterlijk van de straat te rapen.
Tegelijk is dit kartel een affront voor de liberalen: ze
kwamen er eigenlijk al niet aan te pas, ze worden nu
ook voor schut gezet. Daniel Termont zegt wel dat hij

zijn bedrogen partner nog altijd graag ziet, maar het is
nogal evident dat hij liever bestuurt met ‘echte’ linksen,
hoe zeer Open Vld’er Matthias De Clercq ook probeert
de sp.a te behagen.
Het is een rode
PARKEERKAARTEN
zucht naar macht,
VOOR KRAKERS?
gecombineerd met
Het mag duidelijk zijn dat
groene regelneverij.
de N-VA iets anders wil.
Iets anders ook dan wat er
tot nog toe is geweest. Want
wie kan bijvoorbeeld uitleggen waarom Gent naar verhouding bijna dubbel zoveel personeel heeft als Leuven? Wie kan uitleggen waarom in Gent openbare
werken altijd te laat klaar zijn, en altijd meer kosten dan
geraamd? Wie kan uitleggen dat - sprekend detail - krakers een bewonerskaart krijgen, om gratis te kunnen
parkeren?
In de komende maanden zullen we
u haarfijn uitleggen waar we met
deze mooie stad naartoe willen, en
dat er een alternatief is. En dan is
het over een dik jaar aan u. En u
vergist zich niet. Nooit.
Siegfried Bracke,
Federaal Volksvertegenwoordiger

N-VA Gent viert feest
Beste leden, sympathisanten en Gentenaars.
Op zaterdag 24 september is het weer zover: dan houdt N-VA Gent zijn jaarlijkse eetfestijn en fuif.
U bent allemaal van harte welkom in het Nova-Centrum in de Sint-Bernadettestraat 132, vanaf 19 uur.
Er is keuze tussen een vlees- of vegetarisch gerecht.
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.

p
aalvisie o
t
o
t
n
e
e
eeft
ure
De N-VA h enst u onze broch ie”
energie. W e kijk op energ
r
“Een kla e bestellen?
t
naar
Surf dan nergie
.be/e
www.n-va nderstaande
ns o
of stuur o n terug!
bo

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. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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