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SOS Gent
Wat hebben we
uit het voorbije
jaar geleerd?
1. Als de N-VA
vóór de verkiezingen stelt
dat de stad teveel personeel
JEROEN LEMAÎTRE,
heeft en drinvoorzitter N-VA Gent
gend moet afslanken, dan schreeuw je als
rood-groen kartel moord en brand.
Je ontkent in alle toonaarden de
realiteit en spreekt van een sociaal
bloedbad. Je zegt zelfs dat juist bijkomende aanwervingen nodig zijn.
(Na de verkiezingen kondig je
een grote afslankingsoperatie aan.
Je vermindert drastisch het aantal
personeelsleden. Verwijten over
kiezersbedrog, negeer je volkomen.)
2. Als liberale partij geloof je niet in
belastingverhoging. Dus voor je in
de meerderheid stapt, beloof je
plechtig dat er zeker geen belastingverhoging komt. Je neemt het
zelfs op in het bestuursakkoord.
(In de loop van de legislatuur verhoog je toch gewoon de lokale belastingen en retributies om het
tekort te vullen. Van kiezersbedrog heb je nog nooit gehoord.)
3. Als paarse coalitie ben je decennia
aan de macht. Je beheert het budget zodanig goed dat je plots een
tekort van 105 miljoen euro blijkt te
hebben.
(Je naam is haas en je weet van
niets.)
4. ...

www.n-va.be/gent

Beste wensen
voor 2014
aan alle
Gentenaars

LEVEN IN GENT WORDT AANZIENLIJK DUURDER
FINANCIËLE PLAATJE STAD GENT KLOPT NIET
De Gentse paarsgroene coalitie doet waar ze goed in is: ze draait de Gentenaars een
rad voor de ogen. Want de financiële put van 105 miljoen euro is zeker niet gevuld.
Zeker is wel dat de rekening voor de Gentenaars fors zal zijn.
Wonen, werken en ondernemen wordt in Gent wel degelijk wél duurder. Huisvuil,
parkeren, sporten, cultuur, het zal weldra meer gaan kosten. Om dan nog te zwijgen
van de verhoogde belasting voor ondernemers: horeca en middenstand krijgen een
zware rekening toegeschoven. Retributies (en dat zijn eigenlijk ook belastingen) stijgen
gemiddeld met 15 procent; lokale belastingen met gemiddeld 20 procent. En voortaan
zullen die elk jaar blijven stijgen.

Men bezorgt de Gentenaars een
fameuze rekening en probeert ze het
tegenovergestelde wijs te maken.

Het argument dat die retributies in
de voorbije vijf jaar niet zijn
verhoogd, klopt niet. Zie bijvoorbeeld
de parkeertarieven.

DE REKENING KLOPT NIET
Die desinformatie is overigens onderdeel van de paarsgroene mist
die wordt verspreid: de rekening klopt niet. Een lijst maken van de
bedragen is overigens onmogelijk. Want wat te denken van het
OCMW en de politie die enerzijds in niet geringe mate mee moeten
besparen, en anderzijds ook meer geld en/of personeel krijgen?
Interessant is ook wat het stadsbestuur niet gaat doen: de investeringen in wegen en voetpaden worden herleid tot een abISABELLE DE CLERCQ,
soluut minimum. In schril contrast overigens met het niet
fractievoorzitter
onaanzienlijk bedrag dat de Gentenaars krijgen om ‘klimaatgemeenteraad N-VA Gent
neutraal’ te worden. Dat is trouwens een van de weinige punten van het bestuursakkoord dat nog overeind blijft.

ALLE BELOFTEN GEBROKEN
Hiermee breekt paarsgroen ongeveer alle verkiezingsbeloften. Sp.a en Groen beloofden
meer personeel; het wordt een stuk minder. Voor Open Vld kon er geen sprake zijn van
belastingverhoging: ze komt er, en hoe!
Het staat overigens in de sterren geschreven dat deze oefening lang niet zal volstaan.
En de indruk is dat paarsgroen dat zelf ook weet, maar alsnog niet verder is gekomen
dan wat vandaag op tafel ligt.

WATER EN VUUR VERZOENEN
Het stadsbestuur noemt haar ‘oplossingen’ door en door Gents. Dat klopt: men blijft
water en vuur verzoenen, men maakt – anders dan bijvoorbeeld Antwerpen – geen duidelijke keuzes, maar bezorgt de Gentenaars wel een fameuze rekening en probeert ze
het tegenovergestelde wijs te maken. ‘Wonen, werken en ondernemen wordt dus niet
duurder’, staat in een document. Zou de paarsgroene meerderheid dat zelf geloven?

DENKEN.DURVEN.DOEN.

OCMW Gent voert
N-VA-programma uit
Eén van de pijlers van het N-VA-verkiezingsprogramma was dat er structureel moet worden bespaard
op het overheidsapparaat, en dus ook bij het OCMW,
zonder aan de kwaliteit van de dienstverlening te
raken. Dat vond rood-groen toen schandelijk. Maar dat
is wat OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) vandaag doet met een aantal ‘financieel bewarende maatregelen’. De OCMW-voorzitter zei in de OCMW-raad
van oktober letterlijk dat hij het eens is met het Gents
N-VA-verkiezingsprogramma over personeelsbeleid.
Opmerkelijke bocht? Of voortschrijdend inzicht? Hoe
dan ook, de N-VA had wél de moed om vóór de verkiezingen over moeilijke besparingen te spreken.
Sp.a-Groen en Open Vld niet. Van meet af aan zeggen
waar het op staat: een fundamenteel verschil tussen de
N-VA en de Gentse meerderheid.

1-0 voor sluikstorters

Speeltip stadsbestuur:
handelaartje plagen
De broodnodige werken aan de Recollettenbrug nabij de
Veldstraat zorgen tijdelijk voor een slechte bereikbaarheid
van de handelszaken in de omgeving. Niet makkelijk voor
de middenstand. Het stadsbestuur besloot er nog een onnodig schepje bovenop te doen door plots en zonder overleg de toegang tot de Kouterparking via de Brabantdam te
verbieden. Tegelijk kelderde men een winterevenement
van een lokale dekenij. Voor de N-VA moet dit ‘handelaartje plagen’ stoppen.

Veel meer geld
voor niet te meten integratie

Heeft Gent de strijd tegen sluikstorten opgegeven? In
de Tapuitstraat-Zeilschipstraat, waar continu gesluikstort wordt, plaatst IVAGO nu regelmatig een grote
container, en tot twee keer per week komen stadsarbeiders alle rommel en vuil opkuisen. Dat alles dus op
kosten van de gemeenschap zonder dat er ook maar
geprobeerd wordt om de verantwoordelijken aan te
pakken. Wel integendeel: sluikstorters krijgen een luxe
service die voor gewone Gentenaars niet is weggelegd.

gent@n-va.be

In Gent houdt een leger ambtenaren en veldwerkers zich
bezig met de integratie van migranten. Of de tientallen
projecten ook tot betere resultaten leiden op vlak van
onder andere onderwijs en werk is onbekend. En schepen
Resul Tapmaz wil het ook niet weten. Meten is niet belangrijk, zei hij. Zijn visie op goed beleid? Nog méér geld en
mensen voor de integratiesector. Alvast één ding waarop
dus niet zal worden bespaard …

Woon-maar-beter-niet in-Gent

Niet minder dan 10 procent van de sociale woningen van de stedeli
Gent staat permanent leeg. Maar het stadsbestuur vindt dit de norm
is niet van plan om echt in actie te schieten. Het
probleem wordt ‘bestudeerd’. Geen goed
nieuws dus voor de meer dan 9000 Gentenaars
die al jaren op een wachtlijst staan.

Geen daad bij het woord
Aan de Zuid blijft de overlast rond de prostitutiebuurt toenemen. Het stadsbestuur heeft wel maatregelen aangekondigd, maar voert ze niet uit. Zo zegt
de burgemeester bewakingscamera’s te willen hangen, maar hij doet niets om
ze ook echt te plaatsen. Af en toe doet de politie eens een actie, maar zodra ze
weg zijn herbeginnen de problemen. De N-VA vraagt zich af wat er nog moet
gebeuren voor het stadsbestuur écht ingrijpt.

Sms 8989 tegen
gaybashing

Hoop voor de Korenmarkt?

Dankzij de N-VA kunnen
holebi’s die te maken krijgen met
verbale agressie of ander
discriminerend gedrag dit via
een eenvoudig sms’je aangeven.
Het stadsbestuur wilde het nummer eerst beperken tot alleen
meldingen van etnisch-culturele
discriminatie. Dat vinden wij een
te enge visie op diversiteit.
Homofoob gedrag is de laatste
tijd in opmars, en de N-VA wil
dit een halt toeroepen.

ijke woonmaatschappij Woninmaalste zaak van de wereld. Het

Het N-VA-voorstel om op zoek te gaan naar goede ideeën om de kale, grijze
Korenmarkt groener en dus gezelliger te maken, kan op veel steun rekenen.
Ons voorstel? De Gentenaars kiezen het beste ontwerp, en daarna worden
sponsors gezocht om het plan snel uit te voeren. De N-VA wil bomen, groen,
met mensen die de handen in elkaar slaan. De N-VA wil een oplossing in de
plaats van een slepend dossier.

Gents OCMW volgt good practice
van N-VA Londerzeel
De VDAB zal nu ook in Gent loketten openen op verschillende OCMW-locaties.
Dat moet het cliënten makkelijker maken werk te vinden. Door besparingen bij
de VDAB staan immers drie van de vijf werkwinkels op verdwijnen, met alle
gevolgen van dien voor OCMW-cliënten.
Daarmee volgt Gent een initiatief van de (N-VA) OCMW-voorzitter van
Londerzeel. Die heeft voor zijn project trouwens ondersteuning gekregen van de
VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

WOORDEN WEKKEN, VOORBEELDEN STREKKEN.

www.n-va.be/gent

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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