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De gemeente- en provincieraadsverkiezingen liggen intussen al 2 jaar
achter ons: voor N-VA Gent waren het
twee intense jaren van hard werk. En
dat werpt vruchten af. N-VA Gent is
intussen vertegenwoordigd op alle
politieke niveaus: in de OCMW- en
gemeenteraad, in de provincieraad, in
de regionale en nationale parlementen
en zelfs in het Europese Parlement.
Recent werd Elke SLEURS staatssecretaris geworden in de federale regering, en Siegfried BRACKE voorzitter
van de Kamer.
Gent kan en mag dus op ons rekenen.
Wij behartigen uw belang op alle
niveaus. (meer info op gent.n-va.be).
We komen trouwens ook bij u langs.
In de loop van 2015 organiseren we
opnieuw een Ronde van Gent. We
gaan dan in de verschillende Gentse
wijken niet alleen ons verhaal vertellen, maar we komen vooral naar u
luisteren. Een uitgelezen moment om
elkaar te ontmoeten en van gedachten
te wisselen. Meer info volgt in een
volgende editie.
Kan u niet wachten tot 2015? Neem
dan gerust nu al contact met ons.
Onze afdeling en mandatarissen staan
voor u klaar.

www.n-va.be/gent

TWEE JAAR PAARSGROEN IN GENT: WAT HEBBEN WIJ GELEERD?
Twee jaar is paarsgroen aan de macht, en dus is het tijd voor de Huysentruytse
vraag: wat hebben wij geleerd?
• Gent stevent af op een financiële catastrofe: Belfius zegt dat nergens in Vlaanderen de schuld per inwoner zo groot is als bij ons. Dat is vooral een gevolg
van de waanzinnig hoge personeelsuitgaven. Er zijn besparingen aangekondigd, maar het blijft hier wachten op enig initiatief. Te vrezen valt dat er intussen nog personeel is bijgekomen. De rekening is op termijn groot en
onvermijdelijk.
• Het bestuur is zeer ambtelijk en onwaarschijnlijk traag. Of het nu om verkeersplannen, parkeerplannen of wegenwerken gaat, altijd holt het stadsbestuur
achter de feiten aan. En altijd is het de schuld van een ander: de Vlaamse
Regering, de Lijn, …
• Het bestuur ziet maar één doelgroep waarvoor alle beleid is bedoeld: de etnisch-culturele minderheden, de kansengroepen, … Niet dat die mensen daar
ook maar één millimeter beter van worden, maar sp.a en Groen voelen zich
daar goed mee, en het is vooral de basis van een groot personeelscircuit via
vzw’s, middenveldorganisaties, enzovoort. Kritiek is rechts, en dus misplaatst.
De N-VA staat voor
ongeveer het omgekeerde: wij staan voor
een zuinig beleid gericht naar alle Gentenaren; een beleid dat
adequaat problemen
aanpakt en ze niet negeert; een beleid dat
ook nog geld overhoudt voor de vele
wegen en voetpaden
die er vandaag erg belabberd aan toe zijn;
een beleid dat staat voor gelijke behandeling, met rechten
én plichten voor iedereen; een beleid dat mensen emancipeert en optrekt, en niet betuttelt of verankert in afhankelijkheid.
De N-VA zal daartegen met overtuiging oppositie voeren,
in de gemeenteraad en daarbuiten: omdat Gent beter verdient.

SIEGFRIED BRACKE

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA geeft nieuwe rusthuizen mee vorm
De laatste decennia steeg de gemiddelde levensverwachting van de Gentenaar,
en gelukkig doet ze dat nog steeds. Daardoor neemt ook het aantal koppels op
de wachtlijst voor een rusthuis toe.
Opdat het OCMW Gent efficiënt zou ingrijpen, deden onze raadsleden een constructief voorstel. De N-VA toonde aan dat het aantal echtparen op de wachtlijst
verdubbelde, waarna we paars-groen suggereerden om structurele maatregelen
te treffen. Want hoewel we van mening zijn dat iedereen zo lang mogelijk kwaliteitsvol moet kunnen samenwonen, wil de N-VA dat het OCMW Gent voldoende aangepaste rusthuizen aanbiedt. Hun huidige aanbod van de koppelkamers is vrij beperkt. Bij de bouw van een
nieuwe rusthuis hebben we gevraagd om hiervoor een duurzame oplossing te bieden.

Afdwingbare informatieplicht bij werken
Wegen- en nutswerken brengen altijd hinder mee voor omwonenden.
Daar is op zich weinig aan te doen en mensen hebben er meestal ook begrip voor. Maar steeds vaker blijken burgers veel te laat verwittigd te worden, zodat de overlast als een complete verassing komt. Nochtans zijn
nutsbedrijven zoals TMVW verplicht om werken minstens een week op
voorhand aan te kondigen. Toch komt de watermaatschappij er nu telkens
met een simpele verontschuldiging van af. De N-VA stelt daarom voor die
informatieplicht afdwingbaar te maken: nutsbedrijven of aannemers die
de bewoners niet op tijd informeren mogen niet met de werken beginnen.

Taalstrijd in Gents onderwijs

De Gentse cijfers over (vooral allochtone) schoolverlaters zonder diploma blijven dramatisch. N-VA
Gent vindt het dan ook geen goed idee dat het stadsbestuur het gebruik van de zogenaamde thuistalen
op school gaat promoten en stimuleren. Daarmee
gaat men in tegen tal van wetenschappelijke studies
én de wens van vele allochtone ouders die hun kinderen in het Nederlands de beste toekomst willen
geven. De Vlaamse Regering zet onder impuls van
de N-VA daarom in op een taalbadjaar in het basisonderwijs voor wie onvoldoende Nederlands kent,
en extra uren Nederlands in het secundair onderwijs.
Goede kennis van het Nederlands is immers dé sleutel tot succes op school en (nadien) op de arbeidsmarkt, essentieel om iedereen mee te krijgen.

gent@n-va.be

Armoede- en werkloosheidsbestrijding?
“Weinig ambitieus”

De Gentse werkloosheid moet dringend worden aangepakt.
De N-VA meent dat lonend, duurzaam en kwaliteitsvol
werk een weg biedt uit de armoede. Bovendien zorgt een
job voor maatschappelijke integratie en sociale mobiliteit.
Ook het OCMW Gent moet haar steentje bijdragen om de
werkloosheidscijfers terug te dringen. Sommige OCMWcliënten ondervinden heel wat problemen op de arbeidsmarkt. De N-VA ervan overtuigd dat zelfredzaamheid het
einddoel is, om deze mensen niet in de steek te laten.
Daarom moet er werk worden gemaakt van activeringstrajecten voor de reguliere arbeidsmarkt en acties in de sociale
economie. Het Gentse bestuur is hierin weinig ambitieus,
want de verantwoordelijkheid schuift de meerderheid door
naar anderen. Terwijl ze als lokale overheid heel wat aan de
taal- en arbeidsproblematiek kan doen.

MAG HET IETS MEER ZIJN?

Amper 100 deelfietsen voor Gent
De N-VA pleit al langer voor de invoering van een grootschalig Gents deelfietsensysteem. Dat is al jaren een succes in Antwerpen (de Velo’s), en ook heel wat kleinere steden zijn daar intussen mee begonnen. Maar zo’n succesverhaal zit er voor
onze stad niet aan te komen: de groene schepen is niet bereid om meer te doen dan
een kleinschalig proefprojectje met niet meer dan zo’n 100 fietsen. Beschamend
voor de fietsstad die Gent zo graag wil zijn.

Thema-avond
over afschakelplan

Bedrijfsgronden terug activeren
De N-VA-burgemeester van Aalst presenteerde onlangs een
vernieuwende manier om bedrijfsgronden opnieuw te activeren. Het gaat om industriegronden waarop het lokale bestuur
een terugkooprecht bezit. Eigenaars die van dergelijke gronden af willen, aarzelen veelal ze te verkopen omwille van dit
terugkooprecht en de eraan verbonden lage verkoopprijs. Via
de zogenaamde ‘economische toetredingsdading’ wordt hieraan tegemoet gekomen: de stad ziet af van haar terugkooprecht in ruil voor 20 procent van de
verkoopprijs. Goed voor ondernemers én goed voor de stadskas!
N-VA Gent stelt voor om de mogelijkheden van dit innovatieve concept ook voor Gent te onderzoeken.

Het (communautair geïnspireerde) afschakelplan
treft Gent zeer zwaar: tienduizenden inwoners en
ook het havengebied dreigen zonder stroom te vallen. Op voorstel van de N-VA komt er een themaavond over de impact van een mogelijk black-out.
Niet alleen om de Gentenaars goed te informeren,
maar zeker ook om alle Gentenaars te sensibiliseren
over besparen op elektriciteitsgebruik om afschakelen te voorkomen. Want het beste afschakelplan is het
plan dat men niet moet uitvoeren.

Onveilige Zuid

De rel aan de Zuid waar ruim 200 scholieren (?) bij betrokken waren heeft veel Gentenaars doen schrikken. Een
controleur van De Lijn liep een hersenschudding op en
verschillende politiemensen raakten gekwetst. Al herhaal-

www.n-va.be/gent

Crèche aan Rabot sluit:
stadsbestuur blijft in gebreke
De crèche Okidokiloft in
de Rabotbuurt sluit zijn
deuren. Reden? Open blijven zonder gesubsidieerde
plaatsen is financieel niet
langer houdbaar. Een erg
spijtige zaak, want precies
in deze buurt is er een
groot tekort aan kinderopvang. De N-VA stelt vast dat het stedelijke toewijzingsbeleid
over die gesubsidieerde plaatsen allesbehalve transparant
of zelfs fair is: 1 crèche kreeg op 1 jaar tijd bijna 100 dergelijke plaatsen toegewezen, Okidokiloft geen enkele. Om de
mistoestand aan te pakken stelt N-VA Gent voor dat de verslagen en adviezen van het Gentse Lokaal Overleg Kinderopvang integraal online geplaatst worden, zoals dat in heel
wat andere steden en gemeenten nu al het geval is.
delijk wees N-VA Gent op de onveiligheid en overlast in
de wijk, met de expliciete vraag aan de burgemeester
actie te ondernemen. Probleem is dat het in Gent altijd
lang duurt voor aangekondigde maatregelen er ook
effectief komen. De beloofde bewakingscamera’s voor de
Zuidbuurt zijn er nog altijd niet. De N-VA zal op deze
nagel blijven kloppen, want de veiligheid op straat
garanderen is dé kerntaak van het stadsbestuur.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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