NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Gent

De Belleman

DECEMBER 2021, NR. 4 I V.U.: ELKE SLEURS, STORMVOGELSTRAAT 20, 9000 GENT

gent@n-va.be

www.n-va.be/gent

N-VA Gent

Beste Gentenaar
De strijd om de burgemeesterssjerp
tussen De Clercq en Watteeuw is nu
al losgebarsten. Die laatste beweerde
in oktober nog dat de focus moet
liggen op de vele uitdagingen die
onze mooie stad kent. Twee weken
later laat hij in de kranten optekenen
dat Gent nood heeft aan een Groene
burgemeester. Je moet het maar
durven, drie jaar voor de verkiezingen.
Waar het stadsbestuur uitblinkt in
besluiteloosheid, blijven wij vanuit de
oppositie constructieve voorstellen
doen om het leven van de Gentenaren
beter te maken. Een greep uit het
voorbije jaar leest u op de volgende
bladzijde.
De uitdagingen zijn groot. Om een
voorbeeld te geven: onze stadsschuld verdubbelde de afgelopen
jaren naar liefst een miljard euro.
Schepen van Financiën Rudy Coddens
rommelt maar wat in de marge. Hij
somt gewoon allerhande diensten
en sectoren op waar in geen geval
in gesnoeid mag worden. In de pers
spreekt men smalend van ‘rekenen
met Rudy’, wij zouden liever kunnen
‘rekenen op Rudy’.
In deze Belleman kan u genieten van
ons nooit aﬂatende politieke werk.
We stellen ook graag een van onze
sterkhouders achter de schermen aan
u voor. Veel leesplezier!
Bob Cammaert
Voorzitter

Pak geweld aan!
Mathias De Clercq blijkt dezer dagen
vooral bezig met het proberen veilig
te stellen van zijn burgemeesterssjerp na 2024. Terwijl onze burgervader zijn tijd besteedt aan geheime
verkiezingsgesprekken met Vooruit
en CD&V (en Groen overigens hetzelfde doet) berichten de media over
een golf aan geweldincidenten: in
elkaar geslagen kinderen en jongeren
in het Zuidpark, seksueel geweld in
de Overpoort en in het stadscentrum.
Anneleen Van Bossuyt:
“De problematiek is niet nieuw. Het
Zuidpark is al langer een plek waar
jonge skaters aangevallen worden.
Op het vlak van seksueel geweld
waren er de voorbije drie jaren
telkens meer dan 250 (aangegeven)
aanrandingen en verkrachtingen.
Ons voorstel om een cameranetwerk
te installeren werd afgewezen door
de burgemeester. In andere steden
worden daarmee nochtans goede
resultaten geboekt (vatten van
daders en preventief effect).”

Openlijk dealen

spelen? De camera’s van ‘Niveau 4’
zijn weg, maar de problemen zijn
daarom niet minder zichtbaar. Ik
begrijp niet waarom de burgemeester
daar niet veel sterker tegen optreedt.”
De nu al gestarte verkiezingscampagne van Mathias De Clercq dreigt
onze stad de volgende drie jaar te
verlammen. Aan veel besturen zal
deze meerderheid niet meer toekomen.
Alleen de toekomstige verdeling van
de postjes telt nog. De verliezers van
die achterkamertjespolitiek zijn de
Gentenaars.

Uit steeds meer hoeken van de stad
bereiken ons ook berichten over
het openlijk dealen van drugs. “Een
zorgwekkende trend”, vindt Van
Bossuyt. “Hoe kunnen we dulden
dat kinderen zulke dingen zien
vlakbij hun woning en waar ze
Anneleen Van Bossuyt, fractievoorzitter

Jaaroverzicht 2021

Een selectie uit ons politieke werk dit jaar
Januari
Februari

Dankzij de N-VA moeten ook in de toekomst
alle stadsmedewerkers Nederlands kennen. De
poging van het stadsbestuur om de taalwetgeving
te omzeilen, gaat gelukkig niet door.

De stedelijke werkgroep ‘Dekolonisering’ richt
zijn pijlen op Pippi Langkous. Met de N-VA
zorgen we ervoor dat de beroemde kinderboeken
van schrijfster Astrid Lindgren niet uit de Gentse
bibliotheken verdwijnen.

Maart
Het stadsbestuur wil een constructie neerplanten
vlak naast het Gravensteen. Mede dankzij raadslid
Karlijn Deene en minister van Onroerend Erfgoed
Diependaele komt er een participatietraject dat tot
alternatieven leidt.

April
De meerderheid investeert 1,2 miljoen euro in een
opvangcentrum voor migranten zonder verblijfspapieren. Onaanvaardbaar voor ons: Gents belastinggeld
dient niet voor het ondersteunen van mensen die
illegaal in ons land verblijven.

Mei
Burgers klagen al jaren over de slechte staat van
de voetpaden. Raadslid Elke Sleurs pleit ervoor
om het openbaar domein toegankelijker te maken,
zeker ook voor mensen met een beperking.

Juni
Er zijn de laatste tijd heel wat niet-Gentse amokmakers
op de Blaarmeersen. Het eerder afgewezen voorstel
van raadslid Els Roegiers om het recreatiedomein meer
voor te behouden voor Gentenaars en Oost-Vlamingen
wordt alsnog doorgevoerd.

Juli
Open Vld wil 1,5 miljoen euro extra ophalen aan
belastingen bij ondernemers. De N-VA vindt dat
ondernemers het al lastig genoeg hebben door de
coronacrisis. Hen extra belasten is nergens voor nodig.

September
Onze eis om de terugbetaling van slachtingen
in het kader van het islamitische Offerfeest af
te schaffen wordt ingewilligd. Fractievoorzitter
Anneleen Van Bossuyt: “Kerkstkalkoenen worden
toch ook niet terugbetaald?”

November
N-VA Gent pleit voor
het inrichten van rustige
‘fluisterplekken’ op de
speelplaatsen van scholen.
Ons voorstel werd unaniem
goedgekeurd.
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Augustus
Onder druk van de N-VA schrappen de meerderheidspartijen
een van de speerpunten uit hun bestuursakkoord: de uitbreiding
van de LEZ. Een studie stelt bovendien vast dat de winst qua
luchtkwaliteit door de huidige LEZ beperkt is.

Oktober
Het wijkcirculatieplan voor de Dampoort en Oud-Gentbrugge dreigt
problemen te verschuiven in plaats van op te lossen. Raadslid Gert
Robert heeft vragen bij de fietsveiligheid aan de Gentbruggebrug en
vreest voor de bereikbaarheid van een aantal ondernemingen.

December
Het stadsbestuur heeft een schuldenberg van bijna een miljard euro opgebouwd.
Raadslid Ronny Rysermans vindt dat het ook met minder kan: “De kosten voor
het nieuwe stadskantoor aan de Zuid bijvoorbeeld zijn bijna verdrievoudigd van
15 naar 40 miljoen.”
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Bestuurslid in de kijker: Charlotte Coucke
Vanwaar komt je politieke
betrokkenheid?
“Gedurende mijn studies Bestuurskunde
werd het politiek beestje in mij wakker
geschud. Ik startte als webmaster bij
Jong N-VA UGent en uiteindelijk werd
ik in 2019 voorzitter van deze prachtige
afdeling. Het was een leerrijke ervaring
om evenementen te organiseren, politici
te ontmoeten en studerende jongeren op
een leuke manier wegwijs te maken in het
politieke leven.”
Kan je iets meer vertellen over je lokaal
engagement bij N-VA Gent?
“Met de jongerenafdeling gingen we naar
tal van politieke debatten in Gent. Daar
liep ik Anneleen Van Bossuyt regelmatig
tegen het lijf. Haar enthousiasme werkt

aanstekelijk. In 2018 stelde ik mij dan ook
kandidaat voor de lokale verkiezingen.
Daarnaast sta ik in voor de sociale media
van N-VA Gent.”
Heb jij specifieke voorstellen voor een
beter Gent?
“Ik wil dat Gent een veilige én toegankelijke stad is. Een plaats waar iedereen zich
altijd kan thuis voelen. Gent is ook een
plaats voor studenten. Zij moeten onze
bruisende stad op een veilige manier
kunnen ontdekken. Criminaliteit moet
aangepakt worden, onder meer door
meer in te zetten op camera’s. Bovendien
wil Gent een fietsstad zijn, maar op veel
plaatsen zijn er geen fietspaden of zijn
ze in slechte staat. Ook de tramsporen
maken het niet bepaald veiliger.”

• 24 jaar
• Werkt op het N-VApartijsecretariaat
• Verantwoordelijk voor
de sociale media van
N-VA Gent

N-VA Gent vloog er weer in!
• We gingen zwerfvuil rapen in het Rabotpark, tot grote vreugde van
de bewoners.
• Er stonden nieuwe huisbezoeken op het programma, met Afsnee
als eerste stop.
• We haalden Koen Metsu en Julien de Wit naar Gent om hun boek
‘Ontwapend’ voor te stellen.
Volg onze website en sociale media om op de
hoogte te blijven van de komende activiteiten!

Gentse Telex
De Vlaamse Regering heeft beslist dat migranten
vanaf volgend jaar 360 euro moeten betalen voor
hun inburgeringstraject. Het Gentse stadsbestuur
wil dat via de stadskas laten terugbetalen. Voor
ons alvast niet de juiste aanpak.
De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent
(bijna volledig in handen van het stadsbestuur)
wordt ook in beroep veroordeeld voor het verhuren
van ongeschikt verklaarde woningen. Raadslid
Robert: “De N-VA vraagt al jaren om meer in te
zetten op renovatie en degelijk onderhoud.”
De sluikstortcijfers gaan al een tijdje de verkeerde
richting uit. Fractievoorzitter Van Bossuyt stelde
daarom voor om huisvuilzakken
ook per stuk te verkopen, om de
prijs zo laagdrempelig mogelijk
te houden. De gemeenteraad
nam het voorstel unaniem aan.
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De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

