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Ik bewonder oprecht uw
toewijding in deze coronatijden. De daadkracht en
samenhorigheid van
de Gentenaars was en is
fenomenaal. Onze volharding
was broodnodig om apocalyptische taferelen in onze
ziekenhuizen te vermijden.
Uw inzet staat in schril
contrast met dat van het
stadsbestuur. Zeker in de
Brugse Poort. In het artikel
hiernaast leest u meer over
de problemen die deze mooie
wijk en haar bewoners
teisteren. Eén vraag brandt
op mijn lippen: beste burgemeester, waarom lopen daar
nog illegale drugsdealers
rond? De politie treedt op,
maar veel daders lopen na
arrestatie snel weer op vrije
voeten. Tot het geweld de
nationale pers haalde. Plots
kon u wel afspraken maken
met de Dienst Vreemdelingenzaken. Opmerkelijk.

De Belleman
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Drugscriminaliteit in
de Brugse Poort
De voorbije weken laaide het drugsgeweld
voor de zoveelste keer op in de Brugse Poort.
Fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt
reageert: “Dat kan zo niet langer. Bewoners
getuigen dat er meer dan ooit openlijk wordt
gedeald. Criminelen jagen op straat met
getrokken messen gezinnen schrik aan.
De burgemeester blijft zwaar in gebreke.”
De problemen slepen al jaren aan. Van Bossuyt:
“Het is dringend tijd voor een ander beleid.
De politie moet meer middelen krijgen om een
netwerk van permanente camera’s uit te bouwen
waarmee ze de dealers gericht van de straat
kan plukken. De twee aangekondigde tijdelijke
camera’s zijn ruim onvoldoende voor ons.”

Buurtinformatienetwerk
Maar er is meer nodig dan alleen camerabewaking. Van Bossuyt: “De knip aan de Bargiebrug
moet weg, want die zorgt voor gettovorming.

N-VA Gent blijft zich verder
inzetten voor een beter Gent.
Omdat u dat verdient.

Het stadsbestuur moet luisteren naar de
mensen. Signalen over verdachte personen,
voertuigen of panden moeten vlot worden
opgepikt. Dat kan via een buurtinformatienetwerk waar ook de wijkagenten deel van
uitmaken. Dat zou eveneens nuttig zijn in
andere stadswijken, want ook uit het Rabot, de
Dampoort en Ledeberg krijgen we meldingen
over toenemende drugscriminaliteit.”
Van Bossuyt besluit: “Veiligheidsproblemen
worden in onze stad te vaak geminimaliseerd.
Het zijn de bewoners die daarvoor de prijs
betalen. Voor de N-VA moet de veiligheid
opnieuw centraal staan.”

“Jongeren in de Brugse
Poort voelen zich in de
steek gelaten. Hoog tijd
om bij te sturen.”

“Voor de N-VA
moet de veiligheid
opnieuw centraal
staan.”

Sandra Van Renterghem
Raadslid

Anneleen Van Bossuyt
Fractievoorzitter

Bob Cammaert
Voorzitter N-VA Gent

Fijne Vlaamse feestdag
N-VA Gent wenst u een fijn 11 julifeest.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx juni.
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Coronacrisis: Gent steunt gezinnen, ondernemers en verenigingen
Het stadsbestuur moet tijdens deze coronacrisis een helpende hand reiken aan gezinnen, ondernemers en verenigingen in
moeilijkheden. Onze raadsleden zetten zich daarvoor actief in.
“De horeca heeft het de voorbije maanden extra zwaar gehad.
Wij stellen voor om van Gent een groot terras te maken.
Daarnaast moeten de door het stadsbestuur (Open Vld, Groen,
sp.a en CD&V) geplande belastingverhogingen voor ondernemers op de schop”, stelt fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt.

Getroffen gezinnen
“Heel wat gezinnen zijn getroffen door ernstig inkomstenverlies.

OCMW-steun moet daarom beter toegankelijk zijn voor gezinnen die niet afhankelijk zijn van een leefloon. Met een tijdelijke
extra steun kunnen mensen die moeilijke periode overbruggen”,
zegt raadslid Elke Sleurs.
“Onze N-VA-fractie pleit ervoor dat de stad de huurgelden van
sportclubs en socioculturele verenigingen tijdens de coronamaanden kwijtscheldt. Ik ben blij dat het stadsbestuur daarop is
ingegaan”, besluit raadslid Karlijn Deene.

Elke Sleurs
Raadslid

Karlijn Deene
Raadslid

Bijna helft sluikstorters betaalt boete niet
Sluikstorten blijft in onze stad een groot probleem. In 2019 werd 200 ton meer sluikstort opgehaald dan in 2018.
De cijfers stijgen met bijna een kwart: van 627 ton naar 826 ton.
Raadslid Ronny Rysermans vroeg de bevoegde schepen hoeveel gepakte sluikstorters effectief hun boete en de opruimkosten betalen.
Uit het antwoord blijkt dat 46 procent van de boetes en onkosten niet werd betaald. 53 procent van de gevatte overtreders betaalde
wel.
“Het sluikstortprobleem is duidelijk niet onder controle. Elke week krijgen we meldingen over plekken waar het de spuigaten
uitloopt. Onlangs nog over de Visput in Oostakker en het Tolhuispark. Iedereen kent wel voorbeelden in zijn
of haar buurt. Het stadsbestuur moet dringend meer inzetten op het vergroten van de pakkans en op het
effectief innen van de boetes”, zegt Ronny Rysermans.
# Dossiers 2013-19

# Betaald

# Niet betaald

2411

1289

1122

161.125 euro

140.250 euro

Bedrag boetes/onkosten 2013-19
301.375 euro

Ronny Rysermans
Raadslid

Ecowijk in Gentbrugge: stadsbestuur weigert bewonersinspraak
Het stadsbestuur plant om samen met een private partner een ecowijk te bouwen op de site van het voormalige
Ottenstadion in Gentbrugge. Maar de buurtbewoners zijn ongerust over de schaal van het project en over de
parkeerdruk die het op de omliggende buurt zal zetten.
Recent vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verkavelingsvergunning, maar voor het stadsbestuur is dat geen reden
om eindelijk aan de bezwaren van de buurt tegemoet te komen.
“Het stadsbestuur zet hardnekkig door zonder een compromis te zoeken. Schepen Watteeuw (Groen) weigert
botweg elk gesprek met de buurt. Geen wonder dat mensen zich beginnen afvragen welke belangen er spelen.
Met de N-VA verzetten we ons tegen de schaal van het project. We betreuren dat elke vorm van bewonersinspraak
wordt geweigerd”, meent raadslid Gert Robert.
Gert Robert
Raadslid

gent@n-va.be
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Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend Erfgoed

Minister Diependaele
breekt lans voor Gent
© Anne Deknock

Vorig jaar werd Matthias Diependaele de eerste
N-VA-minister uit Oost-Vlaanderen. Hoewel hij
geboren en getogen is in de Vlaamse Ardennen
heeft de minister ook een serieuze boon voor
Gent. Het is niet verwonderlijk dat onze provinciehoofdstad een centrale rol speelt in zijn beleid.
Minister Diependaele, u bent zelf naar de middelbare school
geweest in Gent, u heeft een goede voeling met de stad. Wat
heeft de Vlaamse regering in petto voor de hoofdstad van
Oost-Vlaanderen?
Gent heeft erg veel erfgoed en ik ben meer dan bereid om daar
extra mijn best voor te doen. Zo hopen we eind dit jaar de werken aan het Lam Gods en de Sint-Baafskathedraal af te ronden.
De universitaire gebouwen op de Blandijnberg en de Rozier
krijgen een grondige opknapbeurt, en ook het Gravensteen maken we toegankelijker en zal weer schitteren als vanouds. Voor
die werken maken we tientallen miljoenen euro vrij.
Kan Gent ook op andere vlakken op steun rekenen van de
Vlaamse regering?
Gent zal de komende jaren een grote evolutie doormaken, mét

Bestuurslid in de kijker: Jan

de steun van de Vlaamse regering. Denk maar aan tramlijn 7
tussen Gent Sint-Pieters en Dampoort, of het veiliger maken
van de ringweg R4 en het vervangen van de Meulestedebrug.
Al die projecten worden uitgevoerd met fondsen uit de Vlaamse begroting.
Bent u een vaste bezoeker van de Gentse feesten? Hoe zal u die
periode nu doorbrengen?
Ik probeer elk jaar toch minstens een keer door te zakken op de
Gentse feesten. Deze zomer zal dat jammer genoeg wat anders
zijn, maar ik hoop toch een paar keer naar Gent te komen om
cultuur op te snuiven of vrienden te bezoeken. Vlamingen zijn
plantrekkers: we maken er wel een mooie zomer van, corona of
niet (lacht).

Mertens
dat het stadsbestuur meer camera’s plaatst
om vervuilers te betrappen en de criminaliteit in te dijken.

Wat doe je bij N-VA Gent?
Ik ben nu ongeveer acht jaar actief bij
N-VA Gent. Eerst in de Gentse jongerenafdeling en nu in het afdelingsbestuur. Nauw
contact met onze leden is belangrijk. Op
het eilandje Muide Meulestede, de buurt
waar ik woon, hou ik de vinger aan de pols
om de bekommernissen van de buurt tot
bij het stadsbestuur te brengen.

Wat verwacht je van de Gentse politiek?
Als wetenschapper pleit ik ervoor dat
politici wetenschappelijke feiten niet als
een catalogus beschouwen waaruit ze
zomaar iets kiezen. Zo is bijvoorbeeld de
klimaatverandering een feit en is biologische landbouw niet beter voor het milieu
en de gezondheid. Als Gentenaar ben ik
echt wel trots op alle kennis en innovatieve
ondernemingen die we rijk zijn. Kijk maar
naar onze biotechnologiebedrijven in
Zwijnaarde. Zij bouwden op korte tijd een
grootschalige Covid-19 testcapaciteit uit.

Wat kan er beter in Gent?
Een goede balans tussen fiets en auto, en
tussen open ruimte en bebouwing. Dat
vind ik belangrijk. Het is een evenwicht
dat in Gent ontbreekt. Een ander groot
probleem in onze buurt en elders is het
sluikstorten en de vele overvallen. Ik wil
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Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter
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Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

