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GENT De Belleman
BESTE GENTENAAR,
Voor de Gentse N-VA is de
mening van onze medeburgers
belangrijk.
Daarom komen we in oktober
naar u toe. In 2012 beloofden
we dat bij onze eerste ‘Ronde
van Gent’. Nu is het zo ver: kom
ons vrij en vrank uw gedacht
zeggen.
Vier thema’s staan centraal:
samen-leven, wonen, veiligheid
en mobiliteit. We presenteren
kort een selectie feiten en
cijfers. Daarna vragen we uw
mening over een aantal
stellingen. Op de volgende bladzijden vindt u een voorsmaakje.
Gentenaars hebben veel
bruikbare ideeën om het leven
in onze stad te verbeteren.
Met N-VA willen we uw goede
voorstellen ondersteunen.
Van ganser harte welkom!

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

Alle praktische informatie vindt
u hiernaast.
Kan u er niet bij zijn?
Geef dan toch uw mening via
gent@n-va.be
Annick Michem
Voorzitter N-VA Gent

www.n-va.be/gent

SAMEN-LEVEN • WONEN • VEILIGHEID • MOBILITEIT
Gent moet Nederlands
opleggen/promoten.
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Gentenaars moeten voorrang
krijgen op wachtlijsten
voor sociale woningen.

De kloof tussen autochtoon en allochtoon moet
gedicht.

Inspraak over ingrepen
in mijn straat of wijk;
ook verantwoordelijk
voor mijn buurt.
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Wijkagenten moeten
meer op straat.

gent@n-va.be
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Criminaliteit en
overlast moeten
kordaat worden
aangepakt.

www.n-va.be/gent

7

In Gent is er plaats voor
meer moderne woontorens.
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Mobiliteit voor iedereen

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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