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GENT De Belleman
N-VA GENT BEDANKT
ZIJN KIEZERS!
GEMEENTERAADSFRACTIE
De gemeenteraadsfractie:
Siegfried Bracke, Isabelle De
Clercq, Karlijn Deene,
Guido Meersschaut, Gert Robert,
Elke Sleurs, Helga Stevens,
Matthias Storme,
Sandra Van Renterghem

WE GAAN VOOR EEN GOEDE,
CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE!

V.U.: Gert Robert - Bosakker 8 - 9050 Gentbrugge - gent@n-va.be

Dag Gentenaars,

PROVINCIERAADSFRACTIE
De provincieraadsleden:
Jeroen Lemaitre, Lies Nys,
Kris Van Caneghem

De 15 Gentse N-VA-verkozenen in de gemeenteraad, de
OCMW-raad en de provincieraad wensen u en al wie u
dierbaar is een gezond en gelukkig 2013. Van onze kant
kunnen wij u zeggen: wij zijn er helemaal klaar voor.
Klaar voor zes jaar oppositie, waarbij we zullen uitgaan
van UW belang. We zijn er voor u: aarzel dus niet ons
aan te spreken.
Isabelle De Clercq wordt onze fractieleider in de
gemeenteraad. We hebben daarmee gekozen voor
ervaring. Isabelle zit al sinds 1994 in de gemeenteraad, ze
kent (ook technisch) de knepen van het vak. En voor alle
duidelijkheid: dat betekent niet dat lijsttrekker Siegfried
Bracke de handschoen in de ring gooit; wel integendeel,
u zal dat horen en zien. Dat geldt overigens ook voor alle
andere verkozenen, én voor onze OCMW-raadsleden.
Bij de verkiezingen van 14 oktober heeft u de N-VA veel
vertrouwen gegeven; na het roodgroene kartel zijn we in
onze stad de tweede politieke formatie, en in de
provincieraad zijn we veruit de grootste partij. Dat
vertrouwen zullen we niet beschamen.

www.n-va.be/gent

OCMW-VERKOZENEN
De OCMW-raadsleden:
Els Roegiers,
Ronny Rysermans,
Eric Wauters

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Het bestuursakkoord doorgelicht
Het was voor de verkiezingen beloofd door alle politieke partijen: in
de volgende legislatuur zou er in het stadhuis één schepen minder
zijn. Wat blijkt? Er komen weer elf schepenen, het wettelijke
maximum. Ter vergelijking: Bart De Wever doet het in Antwerpen
met negen schepenen …
In de komende
legislatuur dreigt
complete verkeersstilstand. Alleen al door de waslijst aan
aangekondigde openbare werken zal Gent jaren aan een stuk open
liggen. Als dan ook nog eens de ring (om Groen een plezier te doen)
moet worden teruggebracht naar één rijstrook, dan gaan we met zijn
allen gewoon stil staan.
Dat armoedebestrijding alle aandacht krijgt, is goed en ook nodig. Maar de beste remedie tegen armoede is werk,
activering. Op dat punt blijken liberalen, groenen en socialisten zeer voorzichtig. Meer zelfs, mensen aan de slag laten
gaan, is een ‘potentieel uitsluitingsmechanisme’. Begrijpe wie kan.

Wonen onbetaalbaarder
Wonen zal nog onbetaalbaarder worden. Door onder meer zeer strikte milieueisen zullen woningen beduidend
duurder worden. En mensen die gaan werken zullen weinig kans maken op een sociale woning: aan de
voorrangsregels wordt niets gewijzigd. Werkende mensen met kinderen zullen de
stad blijven ontvluchten.
800 actiepunten zijn er. Maar geen woord over wat dat gaat kosten, of wie dat gaat
betalen. Wel zullen de tarieven voor parkeren en de belasting op afval stijgen.
Besparen wil men alleen op energie; niet op de uitgaven voor het (gigantisch grote)
stedelijke apparaat.
Geen nieuw geluid over integratie van nieuwkomers. Geen nieuw geluid over
plichten. Wel over rechten. Wie geen Nederlands kent, krijgt gewoon een tolk.
Onderwijs in de eigen taal (thuistaalprojecten), het blijkt niet te werken, maar Gent
gaat er toch mee door. Als het maar politiek correct is …
Elke Gentenaar zal in de komende jaren te maken krijgen met de geest van Groen.
Er komt een Food Council: een raad die u zal zeggen wat u al dan niet
moet/mag/kan eten. Petflessen worden gebannen, en in het bestuursakkoord staat
een heuse lijst van invasieve exoten, uitheemse planten die moeten verdwijnen …
Het is altijd goed na te gaan wat er NIET in het
bestuursakkoord staat. Ondanks 118 bladzijden tekst blijken
twee woorden veelzeggend afwezig:
‘besparen’ en ‘bezuinigen’. Terwijl er in de komende zes jaar
minder centen zijn dan in de periode 2007-2012. Ter
vergelijking: ‘klimaat’ vinden we 74 keer…

gent@n-va.be

Stadscafé onder stadshal: geen behoorlijk bestuur
Het recent geopende stadscafé - onder de stadshal - is
een mooi voorbeeld van hoe dit stadsbestuur een loopje
neemt met de lokale democratie.

financieel bevoordelen van één welbepaalde kandidaatuitbater kan en mag niet, zo luidde de motivatie. In
november hernam men het dossier, het stadsbestuur
volhardde: men wilde de kandidaat-uitbater nu de nog
altijd fikse som van 150 000 euro cadeau doen.

Besluit vernietigd
In juni 2012 werd de gemeenteraad gevraagd een
huurovereenkomst met een kandidaat-uitbater goed te
keuren, maar dan wel zonder duidelijk te vermelden dat
men de uitbater zo maar even 376 000 euro cadeau wilde
doen. Essentiële informatie werd bewust achtergehouden
voor de gemeenteraad. De houding van het schepencollege was zeer ondemocratisch.

Klacht
Omdat duidelijk was dat er iets niet in de haak was,
diende de N-VA-fractie klacht in bij de provinciegouverneur. Na onderzoek schorste die de beslissing: het

Na een nieuwe klacht, ditmaal bij Vlaams minister voor
Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois, werd
het aangepaste besluit vernietigd, en dit op basis van de
eerder door de gouverneur gebruikte argumenten. Voor
de N-VA kan het niet dat het stadsbestuur de
gemeenteraad hindert in het uitoefenen van zijn
controlefunctie. Het kan evenmin dat het stadsbestuur de
ene ondernemer bevoordeelt ten nadele van anderen. Ook
het stadsbestuur van Gent moet de wet respecteren. Het is
het democratische recht en ook de plicht van de
gemeenteraad om het stadsbestuur daarop te wijzen.
Isabelle De Clercq,
Fractievoorzitter gemeenteraad

N-VA grootste in Oost-Vlaanderen
In de provincieraad van Oost-Vlaanderen is de N-VA met 21 raadsleden op 72 met voorsprong de grootste
fractie. 3 van die 21 raadsleden komen uit Gent: Jeroen Lemaître, Lies Nys en Kris Van Caenegem.
De traditionele partijen (CD&V, sp.a en Open Vld) verloren allen zwaar, maar maakten desondanks een ‘coalitie
van verliezers’. Die zal dus ook de komende zes jaar de provincie besturen, zij het met een wel erg krappe
meerderheid van maar twee zetels.

Stevig weerwerk
Met de N-VA zullen wij constructief
oppositie voeren. Meer zelfs, als het
nieuwe bestuur kiest voor een
afgeslankte provincie, die zich
alleen concentreert op haar
kerntaken, dan zal ze in ons een
bondgenoot vinden. Kiezen ze voor
de andere weg, dan mogen ze zich
aan stevig weerwerk verwachten.

Grondige afslanking
Wij zijn koele minnaars van de
provincie. Eigenlijk vinden we dat
die moet worden afgeschaft, want er zijn in dit land te veel bestuursniveaus. We weten dat dat niet onmiddellijk
gaat gebeuren, maar laat ons in afwachting alvast starten met een grondige afslanking en een zuinig bestuur.
Onze toetssteen is even eenvoudig als duidelijk: als een taak even zo goed kan worden uitgevoerd door steden en
gemeenten, of door Vlaanderen, dan moet de provincie er van afblijven. Alles wat de provincie doet, zullen we
daaraan toetsen. Onze fractie is er klaar voor!
Jeroen Lemaitre
Provincieraadslid Oost-Vlaanderen

www.n-va.be/gent
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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