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Beste Gentenaar

Ons mooie Gent heeft er bewogen 
politieke weken op zitten. De  
Israëlreis van schepen Bracke 
scheurde het stadsbestuur in tweeën. 
Van Open Vld en CD&V mocht de 
schepen gaan, van Groen en sp.a 
niet. Wij keurden de reis wel goed. 
Niet om steun te betuigen aan het 
Israëlische beleid tegenover 
Palestina, wel om Israëlische 
knowhow naar Gent te halen. Dat 
is nuttig om onze ziekenhuizen en 
technologische bedrijven nog beter te 
laten werken.

Kort daarna besprak de gemeente- 
raad de uitbreiding van de lage- 
emissiezone (LEZ) naar de gebieden 
binnen de R4 én het havengebied. 
Wij gaan niet akkoord. Waarom? 
Dat leest u hiernaast. Het is duidelijk 
wie in Gent de plak zwaait. Alles 
moet wijken voor de starre groene 
ideologie. Wij blijven ons daar tegen 
verzetten. Kritisch, maar altijd 
opbouwend.

Zo komen onze gemeenteraadsleden 
op voor een toegankelijk Gent. Ze 
pleiten voor rolstoeltoegankelijke 
wandelbusjes, speeltuinen voor  
mindervalide kinderen en verkeers-
veilige schoolomgevingen. Ook 
komen onze bestuursleden tot aan 
uw deur om uw mening te horen.

Bob Cammaert
Voorzitter N-VA Gent

Anneleen Van Bossuyt
Fractievoorzitter

Stop uitbreiding LEZ
De lage-emissiezone (LEZ) voor het 
centrum is nog maar pas ingevoerd of  
het stadsbestuur wil ze al uitbreiden 
buiten de stadsring (R40). Dat staat zo 
in het bestuursakkoord van Open Vld, 
Groen, sp.a en CD&V.

“De uitbreiding van de LEZ buiten de 
stadsring heeft een impact op ruim 
190.000 Gentenaars. Ik begrijp niet 
waarom burgemeester Mathias  
De Clercq dit aan de Gentenaars  
opdringt”, zegt fractievoorzitter  
Anneleen Van Bossuyt.

Raadslid Ronny Rysermans vult aan: 
“Het stadsbestuur doet alsof een LEZ 
alleenzaligmakend is om de lucht- 
kwaliteit te verbeteren. Dat klopt niet. 
De Vlaamse luchtkwaliteit is sinds 
2000 stelselmatig verbeterd zonder 
LEZ. Tussen 2000 en 2017 is het roet in 
onze lucht met ruim de helft gedaald.”

Gebrek aan objectiviteit

“De groene milieuschepen weigert een 
evaluatie. Blijkbaar staat nu al vast dat 
dit een evenwichtige maatregel is. Ik 
betreur dat gebrek aan objectiviteit. 
Dogma’s komen het debat niet ten  
goede”, aldus Ronny Rysermans.

“De gemeenteraad stemde ons voorstel 
weg om de LEZ niet uit te breiden. 
Maar dat is niet het einde van ons ver-
zet. De barsten binnen de meerderheid 
zijn duidelijk. Vertegenwoordigers van 
sp.a en Groen spreken elkaar in de pers 
tegen. Ik roep de burgemeester en zijn 
Open Vld uitdrukkelijk op om niet te 
buigen voor Groen”, besluit Anneleen 
Van Bossuyt.

 De N-VA wil ambitieuze, maar haalbare 
maatregelen.

Ronny Rysermans
Raadslid
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N-VA komt bij u op bezoek
Voor welke uitdagingen staan onze stad en haar deelgemeenten? Wij 
komen naar u om te luisteren. Huis na huis. Gentenaar na Gentenaar. 
Door wind en regen.

Op 15 februari trokken wij op wijkbezoek in Baarle. De vele boeiende 
gesprekken tonen aan dat de mensen nog steeds wakker liggen van de 
politiek. Ze waarderen ook de interesse van lokale politici in hun buurt. Ze 
vertelden ons hoe het stadsbestuur het leven in Baarle kan verbeteren: het 
landelijk karakter van hun dorp bewaren, meer investeren in veilige fiets-
infrastructuur, de Keuzemeersen als natuurgebied verder uitbouwen en 
beter bereikbaar maken, en aandacht voor de leefbaarheid met het nieuwe 
af- en oprittencomplex van de E40. Onze raadsleden gaan aan de slag.

Doe mee met Jong N-VA Gent
Jong N-VA Gent verkoos eind vorig jaar een nieuw bestuur. De 26-jarige Mathieu Cockhuyt is de nieuwe voorzitter. 

Wat doet Jong N-VA?
We hebben niet stilgezeten. Om studenten 
tijdens de blok te steunen, deelden we aan 
bibliotheek de Krook balpennen uit. We 
liepen mee met de Warmathon en zamel-
den geld in voor de MS-Liga Vlaanderen. 
Omdat jongeren steeds meer kampen 
met mentale problemen voerden we actie 
voor Rode Neuzen Dag. We ondernamen 
ook actie ten voordele van Kom op tegen 
Kanker en demonstreerden tegen holebi-
geweld. We bouwden contacten op met de 
jeugdraad en met lokale initiatieven die 
zich richten op integratie en jeugdwerk. 

Maar uiteraard horen kroegentochten en 
bowlen er ook bij.

Wat brengt de toekomst?
Ons nieuwe bestuur is een jonge,  
beloftevolle ploeg met een gezonde  
ambitie. We zijn ervan overtuigd dat door 
samen te werken we onze Arteveldestad 
naar een hoger niveau tillen. Daarom 
hechten we veel belang aan lokale onder-
nemers en lokaal winkelen. Wie interesse 
heeft om mee te doen, contacteert mij op 
mathieu.cockhuyt@n-va.be

Een warme gemeenschap maak je niet, die bouw je. Misschien komen wij een volgende keer bij u langs:
• 21 maart: Afsnee • 18 april: Zwijnaarde • 9 mei: Oostakker • 20 juni: Sint-Amandsberg

Volg ons op:
www.facebook.com/jongnva.gent
www.instagram.com/jongnva_gent

Student in Gent? Sluit aan bij 
Jong N-VA UGent
Jong N-VA UGent biedt studenten de mogelijkheid zich politiek 
te vormen en een netwerk op te bouwen.

“Jong N-VA UGent is de studentenvereniging voor Jong N-VA’ers 
die in Gent les volgen aan de universiteit of hogescholen”, zegt 
praeses Charlotte Coucke. “Wij organiseren tijdens het academie-
jaar tal van lezingen en debatten maar ook teambuildingactivitei-
ten en acties. Het voorbije jaar mochten we ronkende namen  
verwelkomen zoals onder anderen Maarten Boudry, Peter De 
Roover, Koen Daniëls en Joren Vermeersch.”

Student in Gent en 
interesse in onze 
werking? Contacteer 
ons gerust via onze 
Facebookpagina of via 
ugent@jongnva.be 

Geert Bourgeois over  
de toekomst van Europa
Samen met N-VA De Pinte  
ontvingen we op 5 december  
onze stichter en voormalig 
Vlaams minister-president Geert  
Bourgeois. Meer dan honderd 
aanwezigen kregen een wervelende 
visie te horen over ons mooie 
Vlaanderen in de Europese Unie.

Geert herinnerde aan alle voordelen die de Europese Unie ons 
biedt: vrij verkeer van personen en goederen, gemakkelijk reizen, 
studeren in het buitenland en een eengemaakte markt. Hij ver-
loor de vele uitdagingen niet uit het oog. Zo is het bewaken van 
de buitengrenzen een verantwoordelijkheid van alle lidstaten. 
Het is duidelijk dat het politieke vuur bij Geert nog lang niet is 
gedoofd. De vele aanwezigen hingen aan zijn lippen van begin tot 
einde. Voor herhaling vatbaar.
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N-VA zet zich in voor een toegankelijker Gent
Toegankelijkheid is voor de N-VA een prioriteit. Zo zorgen we ervoor dat bewoners en bezoekers met een beperking zo  
zelfstandig mogelijk genieten van onze stad. Raadsleden Elke Sleurs en Karlijn Deene zetten zich daarvoor actief in.

Elke Sleurs: “Ik ben blij dat het stadsbestuur na jaren aandringen nu toch bereid is om de 
wandelbusjes rolstoeltoegankelijk te maken. Of ze gaan het toch onderzoeken. Voor mij is het 
duidelijk: wat in andere steden en landen kan, moet ook in Gent mogelijk zijn.”

Karlijn Deene: “Mijn voorstel over inclusieve speeltuinen heeft iets in beweging gezet.  
Aan de vernieuwde speeltuin in de  
Blaarmeersen komen toegankelijke  
speeltuigen. Ook kinderen met een  
beperking moeten zich kunnen uitleven  
en ravotten.”

Schepen Watteeuw kiest voor verkeersonveiligheid
De omkering van de rijrichting in de Oude Abdijstraat in Drongen gebeurde tegen het advies van de Gentse mobiliteitsdienst. 
Die wijst er expliciet op dat de omkering tot grotere verkeersonveiligheid leidt aan de lokale basisschool.

Sandra Van Renterghem: “De school en de bewoners waren niet op de hoogte. Ook de hande-
laars in de buurt die ik contacteerde, begrijpen de beslissing niet. De motieven van het stads- 
bestuur zijn onduidelijk. Gaat het om de wens van een enkeling?”

“Ik vraag schepen Watteeuw om de genomen beslissing meteen 
ongedaan te maken. Wijzigingen van de verkeerssituatie 
mogen niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid en  
gebeuren best in overleg met alle betrokken partijen.”

N-VA wil actieplan  
Nederlands
Een rode draad doorheen de nieuwe beleidsnota’s van het  
stadsbestuur is de klemtoon op meertaligheid. De huidige  
meerderheid neemt de stedelijke dienstverlening, de politie  
en het onderwijs in het vizier.

Gert Robert: “Een en ander staat op gespannen voet met de  
taalwetgeving. Die is er niet zomaar gekomen. We moeten erop 
toezien dat die felbevochten erfenis niet in gevaar komt.  
Het Nederlands is de taal die ons allemaal verbindt. De  
overheid moet anderstaligen in de eerste plaats aanmoedigen  
om Nederlands te leren en te gebruiken. De N-VA eist een  
ambitieus actieplan Nederlands. De recente communicatie door 
het stadsbestuur over de lage-emissiezone  
in het Arabisch en het Turks is een mooi  
voorbeeld van hoe het niet moet.”

Karlijn Deene
Raadslid

Sandra Van  
Renterghem

Raadslid

Elke Sleurs
Raadslid

Gert Robert
Raadslid

 Op 26 januari klonken we met onze leden en sympathisanten 
op het nieuwe jaar. Wij zijn opnieuw klaar voor een jaar vol  
kritische en constructieve oppositie.
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De Verandering werkt 
voor Oost-Vlaanderen

Matthias 
Diependaele 
Vlaams minister Financiën 
en Begroting, Wonen en 
Onroerend Erfgoed

Kurt 
Moens 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

Annemie 
Charlier 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

An 
Vervliet 
fractievoorzitter 
provincieraadsfractie“

Met de N-VA …

... betalen gezinnen 
15 procent en bedrijven 

10 procent minder 
provinciebelastingen

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... investeren we 
in recreatiedomeinen, 
sportvoorzieningen en 

ons Oost-Vlaams erfgoed  

... zien we een 
mooie toekomst voor 
de Waterbus, ook in 

Oost-Vlaanderen 

De Oost-Vlaamse steden 
en gemeenten krijgen van
de Vlaamse Regering 163
miljoen euro extra om hun
open ruimte te bewaren, de
pensioenen te betalen en te
blijven investeren.

014229


