
Anneleen Van Bossuyt, fractievoorzitter
Bob Cammaert, 
voorzitter
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“Ik begrijp niet waarom de bevoegde 
schepen van Wonen zich in allerlei 
bochten wringt om toch maar niets te 
moeten ondernemen. Om het maat-
schappelijk draagvlak voor sociaal 
wonen intact te houden, is het cruciaal 
dat we fraude kordaat aanpakken”, stelt 
fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt.

Factuur voor Vlaanderen
Voor de kostprijs hoeft het stadsbestuur 
het alvast niet te laten, want de Vlaam-
se overheid zorgt voor de centen. De 
factuur voor het onderzoek dat het bezit 
van een buitenlandse eigendom vast-
stelt, is volledig voor Vlaanderen.

“We moeten ervoor zorgen dat sociale 
woningen terechtkomen bij de juiste 

mensen. De Gentse wachtlijsten voor 
een sociale woning zijn al bijzonder 
lang. De grootste sociale woonmaat-
schappij in onze stad, WoninGent, is 
voor 99 procent in handen van de stad. 
Het stadsbestuur heeft dus een belang-
rijke rol te vervullen.”

Blijvende druk uitoefenen
Voor de N-VA is het dossier nog lang 
niet van de baan. “Zowel in de gemeen-
teraad als in de raad van bestuur van 
WoninGent houden we de druk hoog, 
in de hoop dat de meerderheidspartijen 
alsnog tot inzicht komen. 
Fraude ten koste van de 
belastingbetalende 
burger kunnen we 
absoluut niet toestaan.”

Beste Gentenaar

Met alle coronaperikelen hebt u het 
waarschijnlijk niet gemerkt, maar u 
leeft in een unieke stad. Helaas heb ik 
het dan niet over ons middeleeuwse 
stadscentrum, over onze prachtige 
kunst of over ons pre-corona bruisende 
studenten- en uitgaansleven. Nee, u 
bent inwoner van de eerste Vlaamse 
‘sanctuary city’.

Stedelijk opvangcentrum
Het stadsbestuur besliste om 1,2 
miljoen euro te investeren in een stedelijk 
opvangcentrum voor mensen zonder 
wettig verblijf, gekoppeld aan inten-
sieve begeleiding. U leest het goed: 
voor ‘mensen zonder wettig verblijf’. 
Mensen die geen recht hebben om 
hier te verblijven, en dus eigenlijk het 
land moeten uitgezet worden, worden 
binnenkort door onze stad opgevangen.

Als de vele integratiepogingen met 
Roma in Gent ons iets leren, is het wel 
dat zulke projecten gedoemd zijn om te 
mislukken. Wat gaat er gebeuren als die 
‘intensieve begeleiding’ geen vruchten 
afwerpt? Wat met de overlast die dat 
met zich meebrengt? We houden ons 
hart al vast.

Het stadsbestuur lijkt niet te beseffen 
dat een sociaal rechtvaardig beleid 
vertrekt vanuit de belangen van alle 
Gentenaren. Nu worden alleen specifi eke 
personen, waarvan het bestuur vindt 
dat ze maximale bescherming verdienen, 
op hun wenken bediend. 
Dat ten koste van - en op 
kosten van - alle anderen. 
Tijd voor verandering.

Sociale woonfraude door huurders met buitenlandse eigendommen aanpakken? 
Dat blijkt geen prioriteit voor het stadsbestuur. Ons voorstel om daar in Gent werk 
van te maken, werd zonder meer van tafel geveegd. De samenwerking met private 
onderzoeksbureaus, die Vlaams minister Matthias Diependaele mogelijk maakte, 
levert nochtans resultaat op. In Antwerpen en Lier konden zo al tientallen sociale 
woningen vrijgemaakt worden voor gezinnen die er wél recht op hebben.

De juiste prioriteiten?
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N-VA Gent niet akkoord met uitbreiding LEZ
Het stadsbestuur blij�  bij zijn voornemen om de bestaande lage-emissiezone (LEZ) uit te breiden buiten de kleine ring 
R40. De N-VA vraagt zich af welke kant het uitgaat met de voorbereidende studie van 119.000 euro. Jammer genoeg 
weigerde de bevoegde schepen om de beschikbare info te delen. Niet meteen een voorbeeld van transparantie.

Ronny Rysermans: “De N-VA is uitdrukkelijk tégen een uitbreiding van de LEZ. De voordelen ervan wegen in onze ogen niet 
op tegen de lasten. De beslissing zou heel wat Gentenaars in hun portemonnee treffen. Ook professor Stijn Oosterlynck van de 
Universiteit Antwerpen waarschuwde al voor het vergroten van de sociale kloof.”

“De meerderheidspartijen zijn inconsequent”, zegt Rysermans. “Via het uitbreiden van de LEZ vraagt men een serieuze finan-
ciële inspanning van veel Gentenaars ten 
bate van het milieu. Maar in de federale 
regering zorgen diezelfde partijen er 
tegelijk voor dat we via de kernuitstap 
meer vervuilende gascentrales nodig 
hebben. Ook hier in Gent is dat het 
geval: het stadsbestuur verleende recent 
een gunstig advies voor het bouwen van 
een extra gascentrale in Wondelgem, 
inclusief alle bij-
komende CO2- en 
stikstofuitstoot.”

Ronny Rysermans,
raadslid

Vragen bij wijkcirculatieplan Dampoort/Oud-Gentbrugge
Het stadsbestuur stelde recent de plannen voor een nieuw wijkcirculatieplan in Dampoort en Oud-Gentbrugge voor. Wat opvalt, 
is dat het om heel drastische voorstellen gaat, met bijvoorbeeld het knippen van Gentbruggebrug. “Ik krijg sterk de indruk dat 
schepen Watteeuw vooral geluisterd hee�  naar gelijkgezinden”, stelt N-VA-raadslid Gert Robert.

“Het Gentse stadsbestuur concentreert het autoverkeer 
nog meer op hoofdwegen zoals de Brusselse- en Dender-
mondsesteenweg”, zegt Robert. “Uit opgevraagde cijfers 
blijkt nochtans dat de meeste verkeersongelukken nu al 
op die grote assen gebeuren, ook die met zwakke weg-
gebruikers. Dat moet het stadsbestuur toch goed in de 
gaten houden.”

“Unizo en wijkbewoners hebben terecht aangedrongen 
op extra inspraak. Maar of dat veel zoden aan de dijk 
zal brengen, is twijfelachtig. De schepen heeft nu al 
verklaard dat het extra overleg weinig of geen nieuwe 
elementen heeft opgeleverd. Ik betreur die houding: 
het stadsbestuur zou volop moeten inzetten op een 
compromis met een groot draagvlak bij bewoners en 
ondernemers.”

Gert Robert, raadslid

gent@n-va.be
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Bestuurslid in 
de kijker: 
Tom Van Autreve

Dag Tom, hoe kwam je bij N-VA Gent terecht?
“Hiervoor was ik gemeenteraadslid in de gemeente Kruishoutem 
(nu Kruisem), waar ik ook de afdeling boven de doopvont hield. 
Na mijn verhuis naar Gent kwam ik aankloppen bij het 
afdelingsbestuur. Ik probeer mijn steentje bij te dragen waar 
mogelijk. Zo was ik medecoördinator van onze eerste digitale 
nieuwjaarsreceptie en ons coronaproof eetfestijn aan huis. 
Daarnaast ben ik ook graag met inhoud bezig. Erfgoed is een 
onderwerp dat me erg aanspreekt. Het is iets wat we in onze 
prachtige stad in overvloed hebben, maar beter moeten beheren.”

Wat kan beter in onze stad?
“Waar zal ik beginnen? Het Gravensteen, dat is een combinatie 
van het slecht beheren van ons onroerend erfgoed en het 
weigeren van echte inspraak van de inwoners. Ook de 

drugsproblematiek in Gent zorgt voor veel overlast. De beelden 
uit de televisiereeks ‘Niveau 4’ spreken voor zich. Het ontkennen 
of minimaliseren van dat probleem in bepaalde buurten is zin-
loos. De Gentse politie moét beter ondersteund worden, zowel 
financieel als infrastructureel.”

Wat verwacht je van de Gentse politiek?
“Een realistischer evenwicht tussen het milieu- en klimaat-
beleid en het sociaal beleid. Een uitbreiding van de LEZ zal heel 
wat gezinnen op kosten jagen. Mensen die absoluut een auto 
nodig hebben, om bijvoorbeeld de verplaatsing naar het werk 
te maken, worden daarvan het slachtoffer. Ik verwacht ook een 
betere samenwerking met buurtbewoners. Geen communicatief 
eenrichtingsverkeer, maar een échte dialoog.”

  Op initiatief van raadslid Elke Sleurs
komt er een proefproject met ‘beweeg-
banken’ bij Gentse woonzorgcentra: 
“Sporten en bewegen dragen in 
belangrijke mate bij tot onze gezond-
heid. Dat geldt zeker ook voor ouderen. 
Ik nodig iedereen – jong en oud – uit 
om de beweegbanken te komen 
uittesten zodra ze geplaatst zijn.”

  Raadslid Sandra Van Renterghem 
stelde onlangs voor om een fietspad 
aan te leggen in de Wittewalle in 
Oostakker. Bussen en auto’s 
kunnen er nu niet kruisen en 
fietsers en voetgangers komen op de 
modderige bermen terecht. Jammer 
genoeg was het stadsbestuur niet 
bereid om te investeren in de 
Oostakkerse verkeersveiligheid. Tot 
zover de slogan ‘Gent Fietsstad’.

  De stad geeft elk jaar miljoenen euro subsidies aan 
een hele reeks Gentse organisaties. Fractievoorzitter 
Anneleen Van Bossuyt: “Het is belangrijk dat dat 
transparant gebeurt. Daarom komt er, op voorstel van 
de N-VA, een subsidiedatabank die iedereen online 
zal kunnen raadplegen. De Gentenaars hebben het 
recht om te weten waar hun belastinggeld naartoe gaat.”

Gentse Telex
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  Bestuurslid N-VA Gent en secretaris 
Jong N-VA Gent

  29 jaar

   Ingenieur bij een studiebureau

   Favoriete Gentse plek: Muinkpark 

  Favoriet Gentse specialiteit: Gruut 
Blond

  Favoriete Gentse activiteit: 
Wandelen van het Zuidpark tot 
in de Bourgoyen

www.n-va.be/gent
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


