Vier mee de Vlaamse feestdag
Op zondag 8 juli nodigen we je uit op ons Vlaams familiefestival. Kom vanaf 14 uur
naar ’t Boerenhof (Gentstraat 2 in Oostakker) om mee te genieten van de optredens.
Voor de kinderen is er een speeltuin. Snacks en drankjes zijn verkrijgbaar tegen
democratische prijzen. Geniet van de optredens van de gezellige Dixieland band
en om 16 uur de onvervalst Gentse Partie Party met Kurt Burgelman.
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Beste Gentenaar
Nog een viertal maanden en je trekt naar de stembus. N-VA Gent
staat klaar met een frisse ploeg om de verandering te brengen die
Gent nodig heeft. Wij willen een beleid voeren dat niemand
vergeet: ouderen, ondernemers, mensen uit de deelgemeenten,
natuurliefhebbers, autorijders, fietsers, mensen met een
beperking, …
Ik wens je namens de hele ploeg een deugddoende zomer toe.

© Bart Dewaele

Anneleen Van Bossuyt
Lijsttrekker

Gert Robert
Plaats 2

Elke Sleurs
Lijstduwer

Beter wonen

Zorgende stad

N-VA Gent wil bouwprojecten die al jaren verwaarloosd
worden door het huidige stadsbestuur eindelijk realiseren.
Ook jonge gezinnen, ouderen en alleenstaanden moeten een
woning in Gent kunnen betalen. Daarom moet het aanbod
drastisch groter worden. Ook in de deelgemeenten moeten we
de juiste balans tussen woonkernen en groen bewaren.

Veel (zorgbehoevende) senioren willen zo lang en zo goed mogelijk
thuis blijven wonen. N-VA Gent wil mensen die hun partner of een
hulpbehoevend gezins- of familielid thuis verzorgen, ondersteunen
en solidariteit stimuleren. Daarom voeren wij een mantelzorgtoelage in. Daarnaast treden we op als regisseur van een aanbod
aan thuisdiensten voor senioren dat de bestaande behoeften dekt.

Veilig thuis in een welvarend Gent
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Sociaal, rechtvaardig Gent

Circulatieplan aanpassen

We zijn met recht trots op ons sociaal systeem voor
mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen of
die het door gezondheidsredenen moeilijk hebben. Maar
helaas zijn er ook mensen die dit systeem misbruiken.
Daarom wil N-VA Gent actiever op zoek gaan naar sociale
fraude. Daarnaast zetten we in op de kennis van het
Nederlands. Een grote groep mensen bij het OCMW
heeft begeleiding nodig bij het vinden van werk.
Een job is vaak een duurzame manier van
integratie voor nieuwkomers.

Voor ons is het duidelijk: wij willen de knips weg en het
circulatieplan helemaal hertekenen. Verkeersveiligheid
blijft onze prioriteit, niet alleen in het centrum maar ook
in alle deelgemeenten. Het paars-groene stadsbestuur
heeft een drastisch plan ingevoerd zonder de alternatieven voor de wagen eerst deftig uit te bouwen. Soms heb
je geen andere keuze dan de auto te nemen. Hierop wil
N-VA Gent wel inzetten: een bereikbaar
Gent voor iedereen.

Ronny Rysermans
Plaats 4

Sandra Van Renterghem
Plaats 3

Veiligheid

Ondernemers betrekken

Gent is, na Leuven, de stad met het hoogste
aantal criminele feiten per inwoner. Dat
is niets om trots op te zijn. N-VA Gent
wil inzetten op veiligheid, zowel in het
centrum als in de deelgemeenten. Wij
vragen meer camera’s in en rond de stad.
Maar ook buurtinformatienetwerken
kunnen de burger dichter bij de politie
brengen.

N-VA Gent wil de ondernemers wél betrekken bij
het beleid. Bij de start van werken of bij problemen
willen we de ondernemers zelf inspraak
geven over hoe een probleem opgelost kan
worden. Het huidige stadsbestuur bestookt
ondernemers met bevragingen, maar doet
niets met de opmerkingen. Het is en blijft
belangrijk om een klimaat te creëren dat
ondernemerschap ondersteunt en promoot,
om een bloeiende en bruisende handelskennis te verwezenlijken en te behouden.
Dát is de ziel van de stad.

Ellen van Dijk
Plaats 5

Lieven De Smet
Plaats 6

Onze vijf speerpunten voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober:
• Mobiliteit

• Integratie

• Veiligheid

• Sociaal

Inzetten op het Nederlands
Veiligheid voorop
Geen knips, wel slimme verkeersroutes Meer aandacht voor kinderen en
ouderen
Lagere parkeertarieven
Onverbiddelijk voor criminaliteit en
overlast

• Economie

Ondernemers ondersteunen en
betrekken

gent@n-va.be

Mensen activeren naar een job
Betaalbare woningen
 ns volledige programma
O
vind je op www.n-va.be/gent
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Meer bomen en bloemen
N-VA Gent pleit voor het planten van meer
bomen op alle grote pleinen. Zo willen we dat er
op de Korenmarkt meer bomen worden geplant
om komaf te maken met de betonnen woestijn.
Gent moet opnieuw de bloemenstad van Vlaanderen worden.
Els Roegiers
Plaats 7

Streng maar rechtvaardig
jobbeleid
De Vlaamse economie bloeit, en ook Gent doet het goed.
Helaas zijn er nog steeds duizenden werklozen in Gent,
terwijl er voldoende vacatures beschikbaar zijn die niet
ingevuld geraken. Paars-groen heeft de voorbije jaren
nagelaten om mensen meer te activeren. Door hen te
bepamperen helpen we de mensen niet aan
een job. N-VA Gent zet in op een streng
maar rechtvaardig jobbeleid: wie kan
werken, moet werken.
Yilmaz Çetinkaya
Plaats 8

Transparant en beter bestuur
Het stadsbestuur maakte de laatste jaren geen goede
beurt. Schandalen zoals met Optima, Publipart of het
Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf volgden elkaar in sneltempo op. Wij willen een frisse wind laten waaien door
onze mooie stad: de Gentse politiek
moet opnieuw het vertrouwen winnen
van de Gentenaars. Na meer dan 30
jaar socialistisch bewind is het tijd voor
verandering!
Karlijn Deene
Plaats 9

Identiteit
Gent is een stad waar iedereen welkom
is. Voor een hechte samenleving is het
normaal dat we nieuwkomers vragen
om zich aan te passen aan hun nieuwe
thuis. Nederlands leren is cruciaal om te
leven, leren, wonen en werken in onze
stad. N-VA Gent zal sterk inzetten op
het Nederlands als bindmiddel voor
onze samenleving en wil dat het
Nederlands de voertaal is
in onze scholen en elders.
Bob Cammaert
Plaats 10

Provincie verkoopt deel Leopoldskazerne met een
verlies van 7,5 miljoen euro
Het provinciebestuur besliste eind 2013 om de blokken A, B en C van de Leopoldskazerne aan te kopen van Defensie. Het wou daar
een nieuw provinciehuis ontwikkelen door nieuwbouw en renovatie. De provincie betaalde daarvoor ruim 13 miljoen euro. Recent
besliste de deputatie om deze blokken weer te verkopen aan het consortium THV Leopold voor minder dan 5,5 miljoen euro.
“De provincie heeft blokken aangekocht die ze eigenlijk niet nodig heeft en moet die
nu noodgedwongen opnieuw verkopen met een verlies van zo’n 7,5 miljoen euro”, stelt
provincieraadslid Kris Van Caneghem.
De Vlaamse Regering besliste in het begin van deze legislatuur om de provincies verder
af te slanken. Concreet wordt het aantal provincieraadsleden gehalveerd en wordt het
aantal gedeputeerden verminderd van zes naar vier. Ook de persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport, cultuur en welzijn zijn vanaf 1 januari 2018 overgedragen naar
Vlaanderen of naar de gemeenten. “De Leopoldskazerne zou zelfs voor de afslanking te
groot geweest zijn voor de provincie. Het is duidelijk dat het huidige provinciebestuur
niet goed omspringt met ons belastinggeld”, besluit Kris Van Caneghem.
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Veilig thuis in een welvarend Gent
Wij zijn thuis in Gent. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat,
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor
mekaar. Het is goed wonen in Gent. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo. Zodat u
zich thuis voelt in een veilig en welvarend Gent.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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