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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

GENT DE BELLEMAN

Beste Gentenaar

Eind november 2018 zei onze burgemeester: 
“We willen een stad die vooroploopt, maar 
ook achteromkijkt”. Een nobele ambitie, 
die helaas niet strookt met twee recente 
dossiers.

Dat van de Roma aan de Wiedauwkaai 
bijvoorbeeld. Bedoeling was dat zij zouden 
werken, dat de kinderen naar school zouden 
gaan, dat er geen sluikstort meer zou zijn … 
Het resultaat? Weinig Roma zijn effectief aan 
het werk, één kind gaat af en toe naar school 
en overal is er sluikstort. Je zou denken dat 
het project dan wordt stopgezet. Maar het 
tegendeel is waar: het stadsbestuur zet het 
gewoon voort. Kostprijs? Onbekend. Eind- 
resultaat? Niet vooropgesteld. 

Verantwoordelijkheid

De N-VA vindt dat bij integratie iedereen een 
zekere verantwoordelijkheid draagt, ook de 
Roma zelf. Wil je een plaats in onze gemeen-
schap, dan doe je ook zelf een inspanning. 
Breng je kinderen naar school, leer Neder-
lands, zoek werk … Niet zo in Gent helaas. 

In schril contrast daarmee staat het dossier 
van camping ’t Stropke. Door de inzet van de 
nieuwe beheerder werd dat een warme en 
sociale plek. Maar ons stadsbestuur laat de 
camping binnenkort verdwijnen om plaats 
te maken voor bomen. En dat zonder plan 
om de bewoners op te vangen. Als er maar 
bomen zijn, nietwaar? Voor N-VA Gent mag 
het groenbeleid niet ten koste gaan van de 
sociaal zwakkere medemens.

Daarom een oproep aan Mathias:  
vooroplopen is mooi, maar wil je  
wel in de juiste richting lopen?

Met Gentse groet

Bob Cammaert
Voorzitter N-VA Gent

Nederlands in de klas: in het 
belang van álle leerlingen
Een website met tips voor  
leerkrachten om de thuistaal  
van anderstalige leerlingen in  
het middelbaar onderwijs te  
gebruiken. Dat idee lanceerde het 
stadsbestuur onlangs. Gemeente- 
raadslid Sandra Van Renterghem 
vindt dat een totaal verkeerd 
signaal: “Net het omgekeerde is 
nodig: tips om de Nederlandse 
taalkennis van leerlingen bij te 
spijkeren.”

Nederlands als verbindende taal 
“Als bijna een op de drie leerlingen een andere thuistaal heeft, dan moeten we volop 
inzetten op het Nederlands als verbindende taal”, stelt Van Renterghem. “Werken met 
‘taalhomogene groepjes’? Geen goed idee. Het klinkt bijna alsof men een stukje apart-
heid wil organiseren: hier de leerlingen die Bulgaars spreken, daar diegenen die Turks 
spreken, en nog ergens anders de Nederlandstalige. Dat is niet de juiste weg. We moeten 
net vermijden om kinderen en jongeren vast te pinnen op hun achtergrond.”

“Voor alle duidelijkheid: jongeren kunnen op school of in de klas wel eens iets tegen 
elkaar zeggen in hun thuistaal, maar het gaat erom dat die thuistaal geen systematische 
plaats in de klas moet krijgen”, legt Van Renterghem uit. “In plaats van leerkrachten 
extra te belasten, zouden we beter Nederlandse taalbadklassen promoten.”

Etnisch-culturele hokjes
Fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt sluit zich daar volledig bij aan: “De over- 
dreven aandacht die dit stadsbestuur – met Groen-schepen Decruynaere voorop –  
besteedt aan de thuistaal is een probleem. Nog een voorbeeld: gratis tolken voorzien 
op school. Het bestuur lijkt mensen liever op te sluiten in etnisch-culturele hokjes dan 
voluit in te zetten op wat gemeenschappelijk is: het Nederlands. Dit is waar de N-VA 
voor staat: een inclusief beleid dat mensen stimuleert om samen met de andere 
Vlamingen een mooie toekomst uit te bouwen.” 

Ook meerderheid heeft vragen over Ghelamco (p. 3)Vergunnig ecowijk Gentbrugge vernietigd (p. 2)



Romaproject nieuwe 
miljoenenkost? 

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem vindt dat de Gentse 
belastingbetalers mogen weten wat er met hun centen gebeurt: 
“Waarom die geheimdoenerij? Gaat het om tienduizenden,  
honderdduizenden of een paar miljoen euro? Ik eis absolute 
transparantie.”  
 
De balans van eerdere gelijkaardige initiatieven is niet positief. 
Op Meulestede kwam het finaal tot een  
uithuiszettingsprocedure en het lopende  
project aan de Wiedauwkaai zorgt vooral  
voor overlast in de buurt. “Mensen in moeilijk- 
heden kunnen rekenen op het uitgebreide 
aanbod van onze welzijnsdiensten. Falende 
voorrangsprojecten voor één specifieke  
groep zijn niet de juiste weg”, 
besluit Van Renterghem.

Het stadsbestuur gaat investeren in een driejarig 
huisvestingsproject voor Romazigeuners. Gevraagd 
naar de kostprijs, weigerde de burgemeester te  
antwoorden. 

Sandra Van Renterghem
Gemeenteraadslid

Seksueel geweld tijdens
Gentse Feesten voorkomen

“De drempel om aangifte te doen moet nog lager en meer  
preventie is nodig”, aldus Sleurs. “Het nieuwe Zorgcentrum na  
Seksueel Geweld aan het UZ Gent is een stap vooruit, maar daar 
mag het niet bij blijven. Wat kan helpen: een apart telefoon- of 
sms-nummer om grensoverschrijdend gedrag te melden.  
De lichtkranten en de sociale media kunnen 
dat nummer actief promoten. Via dezelfde 
kanalen kunnen we bezoekers ook op een 
positieve manier sensibiliseren.”

Tijdens de Gentse Feesten was er helaas opnieuw 
sprake van verkrachtingen en aanrandingen.  
Sommige meisjes en vrouwen getuigden dat ze de 
moeite niet doen om de feiten aan te geven, want 
dan zouden ze elke avond naar de politie moeten. 
“Zorgwekkend”, vindt gemeenteraadslid Elke Sleurs.

Elke Sleurs
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Gert Robert begrijpt de 
bezwaren van de buurtbewoners.

Buurtoverleg nodig voor ecowijk Gentbrugge 

Gemeenteraadslid Gert Robert begrijpt de buurtbewoners: “Het project stemde niet meer 
overeen met het oorspronkelijke voorstel en werd te grootschalig: veel meer woningen, 
hogere bouwhoogtes, een te beperkt aantal parkeerplaatsen ... Ik roep het stadsbestuur op 
om opnieuw in dialoog te gaan. De bewoners zijn niet tegen een nieuwe woonwijk, maar 
die moet op maat van de buurt zijn. Aan de burgemeester om te bewijzen dat de inwoners 
effectief mee mogen beslissen.”

Het stadsbestuur wil samen met een private partner een ecowoonwijk 
bouwen op de site van het voormalige Ottenstadion in Gentbrugge.  
Maar na bezwaren van buurtbewoners werd de vergunning voor het  
project vernietigd.

Van 15 naar 40 miljoen 
voor stadskantoor? 
Géén goed bestuur.”

Ronny Rysermans
Gemeenteraadslid
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CAMPAGNEPASPOORT

Naam en voornaam

RYSERMANS Ronny

Functie

Kersvers gemeenteraadslid

Leeftijd

49 jaar

Wie ben ik?

Beroep 

Belastingcontroleur

Woonplaats 

Sint-Pietersstationswijk 

Favoriete Gentse plek 

De Bijlokesite, met  

muziekcentrum De 

Bijloke, het STAM en een 

rustig, mooi, groen  

binnenplein. En veel 

leuke activiteiten in de 

zomer!

 
 
 

Favoriete Gentse  

specialiteit 

De hamburgers van Café 

René aan de Ajuinlei 

en ‘sneeuwballen’ met 

botercrème, chocolade 

en bloemsuiker

Favoriete Gentse activiteit 

Genieten van warme 

chocomelk of glühwein 

op de Gentse Winter-

feesten

Meer info  facebook.com/RonnyRysermans/
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Romaproject nieuwe 
miljoenenkost? 

Ronny, eigenlijk ben je helemaal geen nieuweling in de Gentse 
politiek. Leg eens uit. 
“Ja, dat klopt. De voorbije zes jaar was ik al OCMW-raadslid en 
ook voorzitter van de N-VA-fractie in die raad. Ik ken dus het 
klappen van de zweep.”

In welk dossier heb je als gemeenteraadslid meteen je tanden 
gezet? 
“Het nieuwe stadskantoor aan de Zuid. Het stadsbestuur wil 
daar de administratie centraliseren, maar de kosten swingen de 
pan uit. In 2015 ging het hele project nog 15 miljoen euro kosten, 
maar de laatste schattingen spreken over meer dan 40 miljoen. 
Dat is geen goed bestuur. Er moeten dringend maatregelen  
komen om dit soort ontsporingen in de toekomst te vermijden.”

Welke thema’s volg je nog op? 
“Sowieso het stedelijke investeringsbeleid, want het verhaal van 
oplopende kosten en herhaaldelijke vertragingen komt vaak 
terug. Een sprekend voorbeeld is de heraanleg van het Baudelo-
park. Die werd al in 2014 aangekondigd, maar is recent nog maar 
eens uitgesteld. Aan aankondigingspolitiek hebben de Gente-
naars niets. Het stadsbestuur moet resultaten laten zien, binnen 
het vooropgestelde budget en de afgesproken timing.”

Je woont in de wijk van het Sint-Pietersstation? 
“Inderdaad, en ik woon er heel graag. Al kent mijn wijk zeker ook 
haar uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van verkeersveiligheid. 
Aandachtspunten zijn natuurlijk ook de renovatie van het station 
en het Citadelpark, dat dringend toe is aan een opwaardering. Ik 
wil in de gemeenteraad zeker ook mijn buurt vertegenwoordigen. 
Daarom een oproep aan mijn medewijkbewoners: spreek me 
gerust aan over de zaken die beter kunnen.”

Sinds juni telt de N-VA-gemeenteraadsfractie een 
nieuw lid: Ronny Rysermans. We stellen hem graag 
aan u voor.

Financiering voetbalstadion:  
Open Vld eist uitleg van … Open Vld

Dat leidde afgelopen maand tot een stukje absurd theater: Open Vld-schepen 
Sami Souguir zag zich verplicht per aangetekend schrijven uitleg te vragen aan 
zijn eigen partijgenoot en gemeenteraadscollega Christophe Peeters over een 
geboekt verlies van 3,3 miljoen euro.  
 
“Dat is toch wel het toppunt”, reageert N-VA-fractievoorzitter Anneleen  
Van Bossuyt. “Als het stadsbestuur het zelf al niet meer weet … Onze stad  
heeft de voorbije jaren al heel wat imagoschade opgelopen door het gebrek aan  
transparantie in dit dossier. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.”

De Ghelamco Arena is een prachtig visitekaartje voor onze stad. 
Maar de financiële constructies erachter blijven vragen oproepen. 

Anneleen Van Bossuyt
Fractievoorzitter gemeenteraad

Gemeenteraadslid Karlijn Deene is 
tevreden dat haar inspanningen voor het 
Gentse operagebouw lonen.

Goed nieuws voor de Gentse opera

Al die tijd is Karlijn blijven ijveren voor  
de nodige middelen om de prachtige 
erfgoedparel te restaureren. Ook heeft ze 
er in Gent én in Brussel steeds voor gepleit 
om van het operagebouw een bruisend 
cultuurcentrum te maken. Niet alleen  
de Vlaamse Opera maar ook andere  
muziek- en podiumorganisaties moeten  
er terechtkunnen.  

De jarenlange inspanningen van  
Karlijn hebben geloond. De nieuwe  
Vlaamse Regering heeft een ambitieus  
plan om het Gentse operagebouw in eer  
te herstellen. Het klinkt ons als muziek  
in de oren!

Meer dan zes jaar geleden haalde Karlijn Deene als kersvers gemeente-
raadslid de nationale pers met haar voornemen om het Gentse opera- 
gebouw te redden van verval. Dankzij het nieuwe Vlaamse regeer- 
akkoord is er eindelijk hoop.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


