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DE BELLEMAN
V.U. Gert Robert
Bosakker 8
9050 Gentbrugge

Proficiat
Welkom bij
N-VA-Gent

U weet het: “Ils ont un accord!” Een historisch akkoord
waarvan
Wilfried
Martens zegt dat het niet historisch is, een Copernicaans
akkoord waarvan Jean-Luc Dehaene zegt dat het ongeveer alles is behalve Copernicaans. Intussen bent u ook eigenaar van een bank (proficiat!) en staat u
ook garant voor een bad bank (proficiat, nog eens!). En volgens
Yves Leterme gaat u daaraan verdienen (drie keer proficiat!)
Daar bovenop zal de regering Di Rupo I in de komende weken
Siegfried Bracke,
ook ons klassement in het wereldkampioenschap belastingdruk
N-VA-Kamerlid
scherper stellen. En men zal u, de Europese Commissie en de ratingbureaus proberen wijsmaken dat we doortastend bezig zijn met hervormen.

Voortaan hebben wij in Gent een
eigen N-VA-secretariaat.
Wij helpen u daar graag verder
met al uw vragen, opmerkingen
en suggesties. Spreek ons gerust
aan, we zijn er voor u.
Ons kantoor bevindt zich op
wandelafstand van het
Sint-Pietersstation en is dus vlot
bereikbaar met het openbaar
vervoer, met de fiets, de auto of
gewoon te voet.
Het juiste adres:
Koningin Elisabethlaan 53
9000 Gent
Telefoon: 0475 62 68 89
Openingsuren: alle werkdagen
van 14 tot 18.00 uur, of na afspraak
E-mail: contact@nvagent.be

DEFINITIE VAN WAANZIN
Alexander De Croo heeft in een interview gezegd waarom hij meer dan anderhalf
jaar terug de regering heeft doen vallen: niet om een kieskring, maar omdat er niets
in huis kwam van de hervorming van Justitie, van een kordater asiel- en migratiebeleid, van de steeds nijpender wordende pensioenhervorming, van een modern arbeidsrecht ... Helaas worden hij en zijn partij nu deel van het probleem in plaats van
de oplossing. De definitie van waanzin is hetzelfde blijven doen en toch een andere
uitkomst verwachten.
DE PS-STAAT IS TERUG
Waarmee tegelijk bewezen is wie tot het ‘systeem’ behoort, en wie niet. Dezelfde
partijen die, -Vlaamse minderheid of niet - blijven de regering vormen, blijven ook
Dexia of de NMBS besturen, blijven de gigantische rekening doorschuiven naar uw
kinderen en kleinkinderen. Of om het met Wouter Van Besien (Groen!) te zeggen: de
PS-staat is helemaal terug. Met uitdrukkelijke steun van CD&V, Open Vld en sp.a.
Proficiat, ook voor hen!
WATER AAN DE LIPPEN
Onze stad is er – gelukkig! – veel beter aan toe dan ons land. Maar Gent staat in
wezen voor dezelfde uitdaging: we zullen moeten kiezen; gaan we veranderen of
houden we het bij wat is? Gaan we écht sociaal zijn, en de voor wat, hoort wat-regel
toepassen? Of zijn we verder goedgelovig, politiek correct en gul tot het water aan de
lippen staat? Zorgen we voor veel meer kinderopvang of praten we erover? Gaan we
ervoor zorgen dat ook gemiddelde inkomens nog aan een huis geraken, of investeren we in prestigeprojecten?
De keuze is eigenlijk aan u…

Gentse kinderopvang:
noden blijven groot!
De afgelopen vijf jaar zijn er in Gent duizend
nieuwe voorschoolse kinderopvangplaatsen
gecreëerd. De stadskribbes kosten Gent jaarlijks
11 miljoen euro. En toch is dat niet genoeg. Het
tekort wordt geschat op vijf- tot zevenhonderd
plaatsen. Voor de N-VA wordt degelijke kinderopvang dan ook een strijdpunt.

“Gezinsbeleid moet in onze ogen tegelijk steun én
springplank zijn”, zegt N-VA-senator Elke Sleurs.
“De N-VA wil vermijden dat het hebben van jonge
kinderen een handicap vormt voor wie werkt.
Daarom moet het aantal stedelijke opvangplaatsen
stijgen, en verdienen zelfstandige crèches en onthaalouders meer (stedelijke) ondersteuning.”

Het stadsbestuur investeerde haast uitsluitend in en
rond de 19e-eeuwse gordel, mét (typisch paarse)
extra aandacht voor de zogeheten kansengroepen.
Daardoor wordt meer dan 1 op 3 opvangplaatsen ingenomen door kinderen waarvoor, binnen het zogeheten voorrangsbeleid, zo goed als alle kosten
gedragen worden door de gemeenschap.

BETERE FLEXIBILITEIT
We moeten ook durven nadenken over grotere flexibiliteit binnen één crèche, waardoor morgen allicht
meer kinderen kunnen worden opgevangen dan
vandaag.

MOEILIJK VOOR TWEEVERDIENERS
Op zich is daar niets tegen, ware het niet dat daardoor tweeverdieners het wel heel erg moeilijk hebben om betaalbare opvang te vinden … Of hebben
die minder recht op opvang?

“Degelijke kinderopvang is voor
de N-VA een absolute prioriteit.
Als we na 2012 geroepen worden
om in Gent beleid te voeren, dan
wordt dat een van onze eerste
strijdpunten”, besluit Els.
Elke Sleurs, N-VA-senator en arts

Migratie en integratie: nog meer pamperbeleid
Een mens denkt soms dat het stadsbestuur het begrepen heeft, maar helaas … Uit het nieuwe beleidsplan etnisch-culturele minderheden blijkt
dat het bestaande pamperbeleid nog wordt versterkt.
Met een vernieuwd en uitgebreid infopunt migratie, met (alweer!) meer
personeel voor het loket migratie, en met de inzet van Roma-bemiddelaars,
moet de weg naar de sociale voordelen worden verkort. Waarmee eens te
meer bewezen is dat er in Gent een aanzuigeffect wordt georganiseerd.
SCHULD AFSCHUIVEN
Typerend is ook dat de schuld voor de gebrekkige integratie van sommige
nieuwe Vlamingen wordt afgeschoven op derden: werkgevers zijn nauwelijks verdoken racisten; leraren geven allochtone kinderen geen kans,
enzovoort. Maar geen nood: Gent gaat alles inzetten op “correcte beeldvorming” …

Helga Stevens,
N-VA-gemeenteraadslid en
Vlaams Parlementslid

EN-EN-VERHAAL
N-VA Gent wil - net zoals de Antwerpse OCMW-voorzitster Monica De
Coninck (sp.a), “de mensen niet doodpamperen”. Inburgeringsbeleid is een
én-én-verhaal: met én overheidssteun, én persoonlijke verantwoordelijkheid. Wie - nieuwe of oude Vlaming, het maakt niet uit - van de gemeenschap kansen krijgt, heeft de plicht daar iets mee te doen. Alleen dan zal
migratie een verrijking zijn.

Mobiliteit: veiligheid en leefbaarheid voorop!
Peter Dedecker,
Federaal volksvertegenwoordiger

Een Gent waar het veilig en aangenaam is om te wonen, werken en ontspannen, is voor de N-VA
prioritair. Helaas zijn de Gentse verkeersaders dichtgeslibd, en staan we met zijn allen, in bus, tram
of wagen, in de file. Al is dat niet onvermijdelijk. Met visie en durf is dat op te lossen.
MINDER PR, MEER ACTIE
Het is niet met een blitse paarse media-actie of fotowedstrijd dat je oversteekplaatsen, trottoirs of fietspaden structureel herinricht. Het “strategisch project verkeersleefbaarheid” resulteerde in Gent in welgeteld één
verkeersdrempel, terwijl het leenfietsproject – een succesverhaal in Antwerpen! – een stille dood stierf, net als het SMS-parkeren.
KWALITEITSSPRONG MAKEN
N-VA Gent wil bij de dienst mobiliteit meer verkeersdeskundigen aan het werk: zo
kan de dienst eindelijk het bos door de bomen zien. Zo kan met nieuwe cameratechnologie ervoor worden gezorgd dat weggebruikers de verkeersregels volgen, in het
belang van ieders veiligheid. We moeten op dat punt durven keuzes maken: durven
investeren in een optimale mix van vervoersmiddelen, durven kiezen voor nieuwe
concepten, zoals elektrische fietsen, stadsfietsen of autodelen. De keuze voor het beste
vervoersmiddel om aan elke mobiliteitsvraag snel, efficiënt en goedkoop te voldoen,
is voor ons belangrijker dan de rode obsessie voor de algehele vertramming.
GENT ÉCHTE FIETSSTAD?
Ondanks “Gent, wild van fietsen”, fietst maar 18,7 procent van de Gentenaren naar school of naar het werk. Dat cijfer kan alleen omhoog, als de gebrekkige fietsinfrastructuur eindelijk structureel wordt aangepakt. De verbinding
van de fietsassen tussen deelgemeenten, centrum en stations is voor de N-VA een topprioriteit.

Intussen in Gent …
Het bleek nog maar eens uit de bevraging van de krant De
Gentenaar: de bevolking ervaart de toeloop van mensen uit
(voornamelijk) Oost-Europa als hét probleem waarmee onze
stad te kampen heeft.
Voor alle duidelijkheid: de N-VA begrijpt dat deze mensen
worden gelokt met uitkeringen waarvan ze alleen maar van
kunnen dromen. Ze zijn ook vaak het slachtoffer van criminelen. Maar wie lid wil worden van onze samenleving, heeft
rechten én plichten. Onze aanklacht heeft niets te maken met
nationalisme, laat staan racisme, maar met bezorgdheid over
onze sociale bescherming en ons maatschappelijk weefsel.
Intussen blijkt dat de toestand niet verbetert, integendeel.
Gentenaren, waarvan we naam en toenaam kennen en waarvan we de verhalen ook checken, signaleren ons hoe de dingen fout lopen, en hoe het stadsbestuur (nog altijd) niet of veel
te laks optreedt en haar verantwoordelijkheid dus ontloopt.
DICHTGETIMMERD
In een sociale woonwijk in Gentbrugge worden acht woningen met planken dichtgetimmerd. Het effect? Het uitzicht verloedert, buurtbewoners voelen zich minder veilig. Ze vragen
uitleg, maar vangen bot. Via via vernemen ze dat de planken
krakers moeten tegenhouden, in afwachting van renovatie.
Korte tijd later zijn de planken weg en worden de huizen plots
bewoond door mensen uit Oost-Europa. Volwassenen met
meer dan 50 kinderen.
SCHRIJNEND
Na weken staat het ook in de krant. De huizen moeten worden ‘ontruimd’. De bevoegde schepen zegt dat de toestand
schrijnend is, ‘maar we mogen niet toegeven’. Aangekondigd

wordt dat vijf van de acht huizen stante pede worden dichtgetimmerd. Het doet denken aan iemand die de kraan opendraait, en dan vindt dat er keihard gedweild moet worden.
LEDEBERG
Nog andere mensen zenden ons
foto’s. Bijvoorbeeld uit Ledeberg.
Wat mensen absoluut niet leuk
vinden is dat er
niet of bijzonder
traag gereageerd
wordt op hun grieven. Als ze al niet te horen krijgen dat ze
niet moeten zagen, of dat ze verzuurd zijn.
Onze mening? Burgers die hun verantwoordelijkheid
nemen hebben recht
op én een verantwoordelijk bestuur,
én uitleg die verder
gaat dan Schoon
Gent, iedereen content of zelfs Hier
wonen is de max. Het
stadsbestuur moet
beseffen dat haar
communicatie min of meer overeen moet komen met de werkelijkheid.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.

"

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.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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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