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Beste Gentenaar,

V.U.: Eddy Ooms, Schaarkenstraat 15, 9052 Gent-Zwijnaarde

De uitdagingen
in onze stad zijn
groot: sociaal,
financieel en
economisch. Maar
de meerderheid
maakt weinig
haast om die aan
te pakken. Denk
Annick Michem
ook aan de sluikVoorzitter
stortproblematiek. N-VA Gent
Vanuit de oppositie blijven we waakzaam over wat
deze meerderheid in petto heeft voor
u. Zo wezen we paars-groen erop dat
de Gentenaar recht van spreken heeft
als het gaat over de mobiliteit.
Onze raadsleden voeren een constructieve oppositie. Jongeren met
leefloon begeleiden naar het tweedekansonderwijs is van groot belang.
Ons voorstel om de resultaten op te
volgen werd weggestemd. “Meten
is weten”, wordt altijd gezegd, maar
blijkbaar mag de Gentenaar niet
weten… En zo zijn er vele voorbeelden. Volg ons op: Facebook.com/
NVAGent.
Ook onze vrijwilligers spelen een
belangrijke rol: zonder hen staan we
nergens! Zij doen het werk achter de
schermen. Dankzij hen kreeg u deze
Belleman in de brievenbus. Dit wordt
zeer gewaardeerd, en we tonen dat
ook. Kijk ook daarvoor maar eens
naar onze Facebookpagina.
Wil jij deel uitmaken van onze dynamische groep? Meld je dan via mail
naar vrijwilliger@nvagent.be

www.n-va.be/gent

GENT De Belleman
Peter Dedecker: “Regering stelt toekomst
veilig, Gent niet”
Om onze kinderen goede toekomstkansen te geven, moeten we onze
tekorten terugdringen en hen niet
overladen met schulden. De nieuwe
Vlaamse en federale regeringen maken daar werk van. We zijn nu zelfs
de beste leerling van de Europese klas
(zie grafiek). In tegenstelling tot de regering Di Rupo doen we dat niet door
de belastingen te verhogen, maar wel
door zelf minder uit te geven. Meer
zelfs: dankzij de doorgevoerde belastingverlaging houden alle werkenden
die de forfaitaire aftrek voor beroepskosten gebruiken, sinds januari iets
meer over van
hun loon. Dat is
de kracht van
verandering, in
een regering mét
de N-VA.

STAD SOUPEERT
GELD METEEN
OP

De maatregelen van de regering
maken arbeid ook goedkoper om
zo meer jobs in de private sector te
creëren. Jobs die ons belastinggeld
opleveren. Dat geldt niet alleen voor
bedrijven, maar ook voor de stad Gent:
de federale indexsprong, die afhankelijk van de inflatie dit jaar of volgend
jaar plaatsvindt, levert de stad Gent
maar liefst 7,5 miljoen euro op. Helaas
wil het stadsbestuur die bijkomende
ademruimte meteen opsouperen. NIet
door te investeren in de toekomst,
maar door uit te geven aan extra
ambtenaren en werkingskosten. Dit
terwijl Gent vandaag al van alle steden
het hoogste aantal ambtenaren per

1000 inwoners heeft.
Zelfs ons voorstel om
die 7,5 miljoen euro
opzij te zetten om de
toenemende pensioenkosten voor de
huidige ambtenaren
Peter Dedecker
mee te betalen, werd
door de meerderheid weggestemd.

EXTRA LENEN, MEER SCHULDEN

Van echt besparen op de eigen uitgaven is in Gent geen sprake: Gent
zal tegen 2019 jaarlijks 100 miljoen
meer uitgeven dan er inkomsten zijn.
Hiervoor moet
extra geleend
worden, en
dat is aan de
schuldenberg
ook goed te
zien: hij stijgt
van 408 miljoen in 2010
naar maar
liefst 760 miljoen in 2019. Schulden die
zullen moeten worden afbetaald door
onze kinderen en kleinkinderen. En
dat terwijl Gent zich wil profileren als
de meest kindvriendelijke gemeente.
Het is duidelijk dat ook Gent nood
heeft aan de kracht van verandering,
zoals de N-VA die in de praktijk
brengt in Vlaanderen, België en vele
andere steden en gemeenten. Gent
heeft nood aan een beleid dat de uitgaven onder controle houdt, een beleid
dat bespaart en private jobs creëert,
een beleid dat de toekomst voor onze
kinderen veilig stelt. Kortom: Gent
heeft nood aan meer N-VA.

Meest kwetsbare senioren verdienen prioritaire financiële ondersteuning
Ouderen voor wie kwaliteitsvol thuiswonen geen optie meer is, kunnen
bij het OCMW of bij privé-initiatieven aankloppen voor een assistentiewoning. Wie onvoldoende financiële middelen heeft voor zo’n private
woning, kan het OCMW voortaan om een financiële tussenkomst vragen in de dagprijs. Een goed initiatief, vinden onze OCMW-raadsleden.
Alleen jammer dat het Gentse OCMW geen criteria heeft opgesteld voor
het toekennen van die tussenkomst. Enkel wie er het snelst bij is, kan rekenen op een financiële tussenkomst. De meest kwetsbaarste groep valt
uit de boot. Volgens de N-VA mag het OCMW niet handelen volgens het
principe “’t leven is veur de rappe”, maar geeft men beter voorrang aan
de meest kwetsbare mensen.

Fusie stad en OCMW = betere dienstverlening
De N-VA denkt dat het goed is om in de toekomst OCMW en stad onder één dak te brengen. Dat zal immers een eind
maken aan de politieke en administratieve ontdubbeling, waardoor er veel geld verloren gaat. Geld dat kan worden
gebruikt voor de ondersteuning van wie daar nood aan heeft. Die samenvoeging zal er ook voor zorgen dat het
sociaal beleid veel meer politieke aandacht krijgt, terwijl tegelijk de dienstverlening vanzelfsprekend gegarandeerd
blijft. Bovendien biedt de fusie een antwoord op het taboe om bij het OCMW over de vloer te komen. In de toekomst
kan men zich tot een stadsdienst wenden, in plaats van naar het OCMW te moeten. Een stuk minder stigmatiserend.

Het stadsbestuur draagt een verpletterende verantwoordelijkheid voor
de miserabele staat van de stedelijke
sociale woningen in het Hollainhofcomplex in de Brusselsepoortstraat.
Onlangs kwam aan het licht dat tientallen appartementen – nochtans nog
maar 16 jaar oud - al jarenlang te kampen hebben met rotte vensters, ernstige
vochtinsijpeling, en zware schimmel
op muren en vloeren.

Schandaal sociale woningen Hollainhof

TOCH FUNDAMENTELE TEKORTKOMINGEN

Maar tegelijk vertoont het plan een aantal fundamentele tekortkomingen:
1. Budget, timing, afstemming met andere overheden ontbreekt.
2. Enig concreet punt: knippen van vervoersassen in het centrum midden 2016, met enkel nog verkeer tussen de 6 stadsdelen via de R40 met
méér files.
3. Geen extra Park & Ride’s met vlot aansluitende bussen of trams,
geen investering in een grootschalig deelfietsensysteem, enzovoort.
4. Alle grote projecten dienen betaald met Vlaams geld (fly-over Zuid,
heraanleg Dampoort en Heuvelpoort, uitbreiding tramnet, ....).
5. De middenstand in het centrum is terecht bezorgd.
6. De deelgemeenten blijven in de kou staan. “Aparte plannen volgen later nog “!
7. Ook de ecologische winst blijft onduidelijk. Geen lage emissiezone is voorzien.
8. Het openbaar onderzoek dat nu in zeven haasten wordt georganiseerd is een lachertje.
10. N-VA Gent staat met zijn kritiek niet alleen: cf. de gelijklopende bezwaren van diverse Gentse middenveldorganisaties : Gecoro, Unizo, Fietsersbond, Minaraad…
Besluit: dit plan legt niet alleen de stad in een (mobiliteits)knoop; dit plan wordt ook een economische strop. De
droom van schepen Watteeuw kan voor Gent best een nachtmerrie worden.

Het is geweten dat er in Gent een probleem bestaat van
massa-immigratie vanuit Oost-Europa. De Arteveldestad heeft een – zelf georganiseerde? – onmiskenbare
aantrekkingskracht voor allerhande gelukszoekers, en
dat dreigt haar andermaal zuur op te breken.

Huurders moeten daardoor leven in ronduit mensonwaardige omstandigheden: in een bed in de living slapen omdat
de slaapkamer ronduit onleefbaar is. De N-VA vindt deze situatie onaanvaardbaar en zal klacht neerleggen bij de
wooninspectie.

Ons contacteren?

gent@n-va.be

N-VA Gent heeft een eigen inspraakvergadering over het mobiliteitsplan georganiseerd. De uitgangspunten van
dit plan zijn er positief onthaald. Inzetten op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en bereikbaarheid met
ruimte voor voetgangers, betere fietsinfrastructuur, een meer uitgebouwd openbaar vervoer en goed geleide verkeersstromen: daar kan N-VA Gent helemaal achter staan.

Shoppen voor verblijfsrecht

Al die tijd heeft het stadsbestuur niet
alleen nagelaten de nodige investeringen te doen maar er is ook niet op
toegezien dat de verantwoordelijken
voor de constructiefouten op hun verantwoordelijkheid werden gewezen.

Fractiesecretariaat gemeenteraad
Onderstraat 22, 9000 Gent
fractiesecretariaat@nvagent.be
0485 60 60 85

Mobiliteitsplan = Strop voor Gent?

Fractiesecretariaat OCMW
Onderbergen 80, 9000 Gent
ocmwfractie@nvagent.be
0470 20 27 93

Recent heeft Helga Stevens zich in het Europees Parlement fel verzet tegen een wijziging van de Dublin IIIVerordening die het recht van minderjarigen betonneert
om in het EU land van verblijf, en dus niet van eerste
aankomst, asiel aan te vragen. Want het valt te vrezen
dat ouders hun kinderen voorop zullen sturen om verblijfsrecht te bekomen in het meest voordelige land qua
sociale voorzieningen. Waarna prompt gezinshereniging wordt gevraagd én gekregen. Meer asielaanvragen
voor België is dan een zeer waarschijnlijk gevolg. En
verwacht wordt dat men dat in Gent beter zal merken
dan elders.

www.n-va.be/gent

Werking ombudsvrouw
uitgebreid dankzij N-VA

Burgers die problemen hebben met een intercommunale (riolering, gas- en elektriciteitsaansluiting, enzovoort) of een sociale huisvestingsmaatschappij kunnen
binnenkort bij de stedelijke ombudsvrouw terecht. Deze
doorbraak die heel wat Gentenaars zal helpen, is te
danken aan de N-VA.
Tot nog toe vonden burgers met klachten over Farys,
Eandis, WoninGent,… vaak nergens gehoor. Dit leidde
soms tot schrijnende toestanden met zware financiële
gevolgen. De N-VA stelde daarom in de gemeenteraad
voor om de bevoegdheden van de ombudsvrouw uit te
breiden. Het stadsbestuur heeft zich geëngageerd om
hier zo snel mogelijk werk van te maken.
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De kracht van
verandering is de
motor van vooruitgang.
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Neen,
datusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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