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GENT De Belleman

Jeroen Lemaître
Voorzitter N-VA Gent

Er waait
een nieuwe
wind in
Gent.
Vraag het
maar aan
het stads
bestuur,
zij hebben
dat al goed
gevoeld …

V.U.: Jeroen Lemaître, Kleine schuurstraat, 4, 9040 St-Amandsberg

Want
zowel in
de gemeenteraad als in de OCMWraad is de N-VA nadrukkelijk
aanwezig. Onze raadsleden tonen
feitelijk aan dat de stad minder
goed bestuurd wordt dan het stads
bestuur het u laat geloven.
Op drie maanden tijd stelde onze
gemeenteraadsfractie niet minder
dan 205 punten aan de orde. Dat
zijn er gemiddeld 15 per week, of 23
per raadslid. Een weerslag daarvan
staat in deze Belleman. Meer vindt u
op www.nvagent.be.
De Gentse N-VA-leden hebben
ook een nieuw afdelingsbestuur
verkozen. De nieuwe en diverse
ploeg van in totaal 47 mensen heeft
er zin in. Samen zullen we voor onze
stad doen wat we kunnen, in een
geest van verantwoordelijkheid. U
mag op ons rekenen.
A-verkozenen
De Gentse N-V
g in formeren
willen u graa
ze bezig zijn.
over waarmee
ze maandelijkse
Dat kan via on
krijgt die als u
nieuwsbrief. U
es bezorgt op
ons uw mailadr
t.be
contact@nvagen

www.nvagent.be

Daar bestaat een woord voor …
Het moet u toch ook opgevallen zijn: vóór de gemeenteraadsverkiezingen was
besparen niet aan de orde. Integendeel, zegden sp.a en Open Vld, de stad Gent
zat financieel op rozen. Vandaag moet Gent drastisch besparen en bezuinigen.
Zoiets heeft een naam …
De N-VA zegt al lang dat moet worden bekeken waar de stad Gent in haar
personeelsbestand kan snoeien. We hebben naar verhouding namelijk veel
meer personeel dan andere centrumsteden. Al meer dan een jaar zegt de N-VA
dat we gebruik moeten maken van de komende
pensioneringsgolf. We moeten ook kijken waar het
kan met minder personeel, zonder afbreuk te doen
aan de dienstverlening. Vooral sp.a en Groen vonden
dat schandalige voorstellen.

Wie bedriegt wie?

Nu beslist het stadsbestuur dat er dit jaar maar één op
drie gepensioneerden vervangen wordt, en er komen
geen vaste benoemingen meer. Wie bedriegt hier wie?
Isabelle De Clercq
Fractievoorzitter gemeenteraad
N-VA Gent

Eén ding is zeker: dit is geen goed bestuur. Wie
tussen 2006 en 2012 de personeelskosten met 29 % laat
toenemen om in 2013 te zien dat het zo niet verder
kan, maakt het betrokken personeel, de kiezers én zichzelf iets wijs. Idem voor
de werkingskosten. In de periode 2006-2012 stijgen die met 44 % (!), waarna men
in 2013 20 % van de werkingskosten moet inleveren.

Merkwaardig is ook dat er voor de lange termijn géén maatregelen worden aangekondigd. Allicht onder het roodgroene motto ‘Wij kunnen alles verkopen’, we
maken de mensen wel wat
wijs. En zoals altijd mag
Open Vld meedoen, als ze
braaf zijn.
De N-VA-fractie zal
constructief meewerken
aan een ernstig beleid dat
ten goede komt aan alle
Gentenaars. Maar we zullen bikkelhard zijn voor
kiesbedrog, verspilling en
slordigheid. U kan op ons
rekenen.

Provincieraad gaat toch door
dankzij N-VA

Meer van hetzelfde
Ook de geschiedenis
heeft haar rechten
De N-VA zit in de provincie Oost-Vlaanderen in de oppositie. We zijn koele minnaars van de provincies, maar
we nemen als verkozenen wel onze verantwoordelijkheid. Helemaal anders dus dan de meerderheidspartijen
CD&V, sp.a en Open Vld.
Want toen de begroting voor het jaar 2013 op de agenda
stond, slaagden die ‘ervaren bestuurders’ er niet in om
voldoende verkozenen te verzamelen om geldig te kunnen vergaderen en beslissen. Daardoor dreigde, bij gebrek aan centen, de goede werking van het provinciebestuur in het gedrang te komen.
Bij de N-VA-fractie tekende iedereen present. We hadden
de vergadering kunnen verlaten, maar omdat we verantwoordelijke mensen zijn hebben we dat niet gedaan.
Maar het zegt natuurlijk iets over de regerende coalitie
van verliezers. Als je zelfs voor de begroting (hét uitgangspunt van alle beleid) er niet in slaagt om voldoende
raadsleden te verzamelen, dan scheelt er iets.

Ondergrondse parkings:
nieuwe kerntaak van OCMW?
De uitdagingen die het OCMW in de komende jaren te
wachten staan, zijn enorm. Zeker nu ook de financiële
middelen beperkt zijn. Het OCMW zal dus moeten
kiezen wat het nog wil of kan doen.
Vanwaar dan het onzalige idee om twee ondergrondse
parkeergarages te bouwen? Eén onder meer in het
stadscentrum (met 22 plaatsen; voor wie?) en één nabij de
Watersportbaan. Die kosten maar liefst 10 miljoen euro.
Kan dat? Mag dat?

gent@n-va.be

Paarsgroen wil vooral politiek correct
zijn. Vandaar ook de excuses van
Daniel Termont aan de nabestaanden
van een groep Senegalezen die in
1913 zijn tentoongesteld. Wie ooit
maar één letter geschiedenis heeft
geleerd weet dat je het verleden nooit
mag beoordelen met de kennis en de
normen van nu …
Van Daniel Termont waren er ook
straffe standpunten en uitspraken
over het Antwerpse OCMW dat niet
altijd aidsremmers geeft aan illegalen.
Wat blijkt? Het Gentse OCMW doet
precies hetzelfde. Maar geen excuses
nu. Wel politiek, niet correct.
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Kansarm mét werk
Buurtscholen moeten een afspiegeling zijn van de wijk. Zo staat het in
een Vlaams onderwijsdecreet, en wij
zijn het daar mee eens. Helaas! Omdat het stadsbestuur vooral oog wil
hebben voor zogeheten kansengroepen, vallen gewone gezinnen (versta: jonge mensen die gaan werken)
bij de schoolkeuze vaak uit de boot.
Ze worden eigenlijk gestraft omdat
ze doen wat van hen wordt verwacht, te weten: werken. De N-VA is
het daar roerend mee oneens.

Onverantwoord rijbedrag
Schande is er gesproken omdat wij het niet correct vinden
dat topambtenaren van het OCMW een behoorlijk grote
kilometervergoeding krijgen, ook als ze die kilometers niet
rijden. Ranzig, zei men, en men had het toen niet over die
800 euro extra, maar wel over het feit dat we dat naar buiten
hebben gebracht. Maar wat blijkt? De OCMW-voorzitter heeft
aangekondigd dat het systeem ‘in september’ wordt gestopt.

Eeuwig brandjes blussen geeft
burn-out
In Gent mogen we
blij zijn dat we een
universiteit en hogescholen hebben. Maar
60 000 studenten, dat
geeft specifieke problemen. Daar moet het
beleid wel mee bezig
zijn. Vandaar ook de
studentenambtenaar.
Helaas. Een té hoge
werkdruk
en
té
weinig steun van het
stadsbestuur dwong de
studentenambtenaar
tot stoppen.

De Lijn voelt nattigheid
Zou dat niet mooi zijn? Dat je met de boot van
de Graslei naar het STAM kan? Zou dat geen
toeristische troef zijn? Helaas. De Lijn (!) wil
dat niet, want ‘dat is openbaar vervoer’. En als
het niet kan voor De Lijn, kan het ook niet voor
paarsgroen …

www.nvagent.be

Kraken mag iets kosten
In maart telde Gent 96 kraakpanden, bewoond door 480 krakers.
Dat kostte de belastingbetaler in de voorbije jaren 100 000 euro
aan advocatenkosten, 42 000 euro aan opkuiskosten en 30 000
euro aan anti-kraak-maatregelen. Kosten van de nog altijd
lopende procedures, en de inzet van politie- en stadspersoneel
zijn hier niet meegeteld.

Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦ Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

➦ Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie

(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

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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