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N-VA Gent wenst u
een fijn 2018!

Andere manier
van besturen
N-VA Gent blijft gaan voor een
andere manier van besturen. Een
stadsbestuur moet er zijn voor alle
mobiliteitsgebruikers, maar dat is
vandaag niet langer het geval in
Gent. De stad opdelen met betonblokken en wat rode verf kan voor
ons niet. Ook de Gentse buitenwijken en deelgemeenten verdienen
beter. In essentie gaan wij voor
een veilige thuis in een welvarend
Gent. Binnenkort zal u er alles over
kunnen lezen in ons verkiezingsprogramma.
Wij luisteren naar de mensen en
staan voor echte inspraak. Dat gebeurt niet via grootscheepse enquêtes met voorgekauwde antwoorden
en ook niet via geheime besprekingen die enkel met gelijkgezinden
gevoerd worden. Maar door open
te staan voor wat u, als Gentenaar,
te zeggen heeft. Aarzel dus niet om
met ons contact op te nemen.
Evident blijven we onze rol van
grootste oppositiepartij spelen.
Zo blijven we het opnemen voor de
ondernemers en woningeigenaars
in hun strijd voor een bereikbare en
kraakvrije stad. Verder hameren we
op het belang van het Nederlands
voor een vlotte integratie.
Bob Cammaert
Afdelingsvoorzitter

Thuistaal in onderwijs:
geen discriminatie organiseren
De nieuwe visietekst van het Gemeenschapsonderwijs over het
gebruik van de thuistaal van leerlingen op school wekt veel reacties
los bij de brede publieke opinie. Voor de nieuwe aanpak haalde het
GO! inspiratie uit, jawel, Gent.
Het stadsbestuur besliste al in 2013 om
het gebruik van de thuistaal op school en
in de klas aan te moedigen. Een vierjarige
studie van de Universiteit Gent en de KU
Leuven ging aan de nieuwe beleidskeuze
vooraf.
Wat bleek? Qua kennis van het Nederlands gingen de leerlingen met een
andere thuistaal er niet op vooruit. Maar
ook qua welbevinden viel de kwantitatieve metingen toonden géén winst. Alleen
waren sommige leerkrachten van mening
dat de leerlingen zich beter voelden,
andere leerkrachten vonden van niet.
Maar dit gebrek aan resultaten hield
het stadsbestuur dus niet tegen om een
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nieuw ideologisch gestuurd taalbeleid in
het stedelijk onderwijs in te voeren.
“De dupe van deze keuze zijn natuurlijk
de kinderen in kwestie. Want door te
kiezen voor minder Nederlands verlaagt
het ‘progressieve’ Gentse stadsbestuur
onvermijdelijk de ambitie qua kennis van
het Nederlands”, benadrukt lijsttrekker
Elke Sleurs.
En die kennis van het Nederlands is en
blijft in Gent en Vlaanderen dé voorwaarde voor het behalen van een hoger
onderwijsdiploma, voor het vinden van
een goede job, kortom: voor het succesvol
uitbouwen van je leven. Dit ontzeggen aan
kinderen, dat is discriminatie organiseren.
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Unizo-enquête wijst uit

Nieuw Gents moskeeproject niet op maat
van wijk en stad

Negatieve impact mobiliteitsplan op Gentse economie

Ten eerste is de bouw voor de nieuwe moskee aangevraagd door ‘Diyanet België’,
de lokale afdeling van het ‘Turkse agentschap voor religieuze zaken’. Via de
nieuwe moskee – met een capaciteit van meer dan 1000 mensen – zal de Turkse
Diyanet in Gent over een eerste klasse forum beschikken om via Turkse imams
zijn boodschap bij Gentse moslims te verspreiden. De geplande moskee met ‘cultureel centrum’, in de praktijk quasi exclusief gericht op de Turkse gemeenschap
en met het Turks als voertaal, dreigt zo de integratie van Turkse Gentenaars geen
stap vooruit te helpen.
Ten tweede overstijgt deze megamoskee de schaal van de wijk. De afgeleverde bouwvergunning stelt expliciet dat het de bedoeling is om evenementen te
organiseren gericht op mensen die van verderaf komen. Niettemin voorziet het
stadsbestuur geen enkele extra parkeerplaats in een buurt met een nu al hoge parkeerdruk. Geen enkele maatregel ook om al het extra verkeer in veilige banen te
leiden. En zelfs voor fietsen worden amper 40 plaatsen voorzien.
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De plannen voor een grootschalige moskee in de Rabotwijk, met expliciete
steun van het paars-groene stadsbestuur, zorgen voor commotie. De N-VA
begrijpt dat en ziet twee grote problemen.

“Dit project botst met onze
visie op een inclusieve stad
waar Gentenaars van elke
afkomst en geloof actief
samenleven en participeren.”
Elke Sleurs, lijsttrekker

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. De persoonsgebonden en
cultuurgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, cultuur en
welzijn worden vanaf 1 januari 2018 overgedragen naar Vlaanderen of naar de gemeenten. “Door dit infrastructuurproject op
te starten gaat de deputatie volledig voorbij aan het verscherpte
profiel en het aangepaste takenpakket van de provincie”, zegt de
N-VA.

Huidig provinciehuis is groot genoeg
De deputatie heeft begin 2015 drie mogelijke locaties voor de
centralisatie tegen elkaar afgewogen: het PAC Zuid, het huidige
provinciehuis en de Leopoldskazerne. Er is echter geen grondige en objectieve studie uitgevoerd waarbij de verschillende
scenario’s onderzocht zijn. Een verhuis naar de Leopoldskazerne
zou volgens de deputatie goedkoper zijn dan een verhuis naar
het PAC Zuid of het huidige provinciehuis omdat de verkoop
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Voor N-VA Gent is het duidelijk: men oogst wat men zaait. Dankzij het paars-groene beleid heeft Gent het imago gekregen van een
stad die haar bezoekers niet langer gastvrij welkom heet. De vele
boetes aan de ‘knippen’ in het centrum bevestigen dat beeld alleen
maar: 43 000 van april tot september, goed voor 2,4 miljoen euro.
De situatie terug rechttrekken zal inspanningen vragen. N-VA
Gent wil onmiddellijk werk maken van volgende maatregelen:
een verlaging van de parkeertarieven; een eenvoudig, flexibel
en performant vergunningensysteem; veel meer investeren in
alternatieven voor de wagen (deelfietsen op grote schaal, comfortabele en veilige P+R, (deel)taxi’s, …) én autobereikbaarheid voor
wie het nodig heeft.

50 procent stelt omzetdalingen van 10 tot 30 procent vast
73 procent is niet tevreden met het nieuwe parkeerbeleid
en de verhoogde parkeertarieven
62 procent krijgt geregeld negatieve reacties op het circulatieplan vanwege klanten.
47 procent buist het vergunningen- en communicatiebeleid

Optima-geest nog
altijd niet weg

Megalomaan project met
prijskaartje van meer dan
100 miljoen
Het provinciebestuur (CD&V, Open Vld en sp.a) wil
al haar diensten centraliseren in de Leopoldskazerne. Dit megalomane project heeft een prijskaartje
van meer dan 100 miljoen euro. Om dit project te
financieren wil de deputatie alle provinciale gebouwen verkopen.

Unizo Gent organiseerde recent een enquête bij de
ondernemers in onze stad over de impact van het
nieuwe circulatie- en parkeerplan. De antwoorden
van de 141 deelnemende ondernemers stemmen tot
nadenken.

“Het is onverantwoord om net op het moment dat de provincies
ingrijpend hervormd worden alle diensten te centraliseren in
een duur infrastructuurproject in de Leopoldskazerne”,
benadrukt de N-VA.
van het PAC Zuid 68,6 miljoen euro zou opleveren. Volgens een
recente schatting brengt de waarde van het PAC Zuid slechts 36
miljoen euro op. “Het is veel goedkoper om te centraliseren in
het huidige provinciehuis. Deze locatie is net groot genoeg om
alle diensten te huisvesten”, stelt de N-VA-fractie.
“De Leopoldskazerne is veel te groot voor een afgeslankt
provinciebestuur. De provincie heeft slechts 60 procent van de
ruimte van de Leopoldskazerne nodig. Er zijn bovendien veel
goedkopere en geschiktere opties. De expertise van de diensten
trekken we niet in twijfel, wel de gebrekkige aansturing. De
Oost-Vlaming heeft er nochtans recht op dat er zorgvuldig met
het belastinggeld wordt omgesprongen”, besluit de N-VA-fractie.

Het stadsbestuur geeft een subsidie van
meer dan 10 000 euro aan de stedelijke
vzw FGDG voor een onderzoek naar de
kantorenmarkt in de binnenstad. Gemeenteraadslid Gert Robert vroeg de financiële
afrekening op en ontdekte dat het geld
bijna integraal wordt doorgestort naar NV
Bopro, een privaat bedrijf uit de Gentse
vastgoedsector. Dat is dus geen subsidie
voor een vzw, maar een vergoeding voor
een privébedrijf zonder enige openbare
oproep of overheidsopdracht.
“Is dit transparant bestuur? Heeft de
meerderheid dan geen lessen getrokken uit
de Optima-affaire?”, vraagt Gert zich af.
Opmerkelijk is ook dat de voorzitter van
FGDG ondertussen ook medewerker is van
NV Bopro. Bovendien zit de persoon in
kwestie namens de Gentse sp.a als ‘expert’
in verschillende intercommunales. Wettelijk
misschien nog net in orde allemaal, maar is
dit deontologisch nog verantwoord?
Het stadsbestuur, hiermee geconfronteerd in
de gemeenteraad, vond alvast van wel: niets
aan de hand. En zo blijft de ons-kent-onsaanpak van het paars-groene stadsbestuur
dus nog altijd overeind.

Nieuwe anti-kraakwet van kracht
De voorbije weken en maanden werd onze stad met de regelmaat van de
klok opgeschrikt door een reeks kraakincidenten. Elke keer opnieuw voltrok zich hetzelfde scenario: een aantal mensen – vaak Roma – kraakt een
woning, de huurder of eigenaar zoekt steun bij stadsbestuur of politie en
onze burgemeester zegt niets te kunnen doen. Dankzij de N-VA komt daar
nu een einde aan.
Mee op initiatief van de N-VA in het federale parlement kwam er een nieuwe
anti-kraakwet die deze wantoestanden aanpakt. Wanneer het om een
bewoond huis gaat, kan de politie vanaf nu de krakers zonder discussie
meteen buiten zetten. Bij een onbewoonde woning duurt het in principe nog
maximaal acht dagen. De Gentse procureur heeft al aangekondigd de nieuwe
wet strikt te willen toepassen.
Maar het blijft oppassen: sp.a en Groen hebben de nieuwe wet niet mee
goedgekeurd. Daarom roepen we het stadsbestuur dringend op om eigenaars
en huurders voluit te ondersteunen, en om het begrip ‘bewoonde woning’
ruim toe te passen. Het recht op wonen is voor N-VA Gent geen argument om
andermans woning in te palmen. Voor mensen in nood of armoede beschikt
onze stad via OCMW en andere instanties over een uitgebreid hulp- en
begeleidingsaanbod om (terug) op eigen benen te leren staan.
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

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