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GENTDE BELLEMAN

Beter Gent

Wij hopen dat u genoten heeft 
van een deugddoende en 
welverdiende vakantie. Zelf zijn 
wij – uiteraard voor en na de 
Gentse Feesten – volop bezig 
geweest met het verder uit-
werken van onze visie voor een 
beter, socialer, mobieler en meer 
ondernemend Gent.

Daarbij staan wij nog steeds 
open voor de inbreng van alle 
Gentenaars. Aarzel dus niet om 
ons te contacteren met uw kijk 
op de gang van zaken.

In afwachting van de voorstel-
ling van onze visie, kan u in 
deze Belleman alvast enkele 
voorproefjes vinden. Vooral het 
schrijnende gebrek aan inzet 
door het stadsbestuur voor de 
Gentse buitenwijken en deelge-
meenten liggen ons na aan het 
hart. 

Tot slot, geef ik nog mee dat u 
sinds kort ook onze standpunten 
via filmpjes op onze Facebook-
pagina kan bekijken. Zo kan u 
gemakkelijk te weten komen 
waar wij voor staan en ook 
‘een gezicht plakken’ op onze 
mandatarissen. 
 
Bob Cammaert
Afdelingsvoorzitter

Na drie jaar regeringsbeleid maken we graag een tussenstand op van de beloofde Ver-
andering. Want wat blijkt? Cijfers en prognoses van onafhankelijke instanties bewijzen 
effectief dat De Verandering Werkt!

Bart De Wever komt naar Gent!

ZATERDAG

30 september
11 uur

Hotel NH Belfort

Nationaal voorzitter Bart De Wever komt dit graag toelichten  
op zaterdag 30 september om 11 uur in het hotel NH Belfort. 

Toegang is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

Blijf altijd op de hoogte
Wij geven regelmatig onze kijk op de lokale politiek en de samenleving. Breng dus zeker 
eens een bezoekje aan onze Facebook- en Twitterpagina en onze website.

 www.n-va.be/gent

 N-VA Gent

 @NVA_Gent
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Sociale woontoren nog steeds  
brandonveilig
Vorig jaar confronteerde gemeenteraadslid Isabelle De Clercq het 
stadsbestuur met de vele ernstige gebreken in woontoren Milenka 
in Nieuw Gent. Ruim één jaar na haar aanklacht is de brandveilig-
heid er nauwelijks verbeterd. 

De lijst gebreken is schokkend: defecte branddetectiecentrale, geen rookdetectoren 
in de bewoonde delen, geen brandwerende deuren aan de appartementen, permanent 
openstaande compartimenteringsdeuren, blootliggende elektrische leidingen, ontbre-
kende blusapparaten, en geen situatieplannen of richtlijnen bij brand. Onbegrijpelijk 
dat huisvestingsmaatschappij WoninGent deze toestand laat bestaan.

“Dat er na mijn confrontatie van vorig jaar met het stadsbestuur nog altijd niets is 
gebeurd, is onvoorstelbaar. Inzetten op brandveiligheid is van cruciaal belang. Ik roep 
het stadsbestuur op om eindelijk maatregelen te nemen, in het belang van de sociale 
huurders en vóór er ongelukken gebeuren”, besluit Isabelle.

Nutskasten 
verfraaien
In Gent staan er heel wat nutskas-
ten voor elektriciteits- en gasdis-
tributie. Meestal zijn dit grijze, 
weinig fraaie bakken of gebouw-
tjes, al dan niet voorzien van 
graffiti. Gemeenteraadslid Guido 
Meersschaut stelde voor om ze te 
verfraaien met oude stadsfoto’s of 
andere afbeeldingen die iets ver-
tellen over het rijke verleden van 
onze stad. De schepen reageerde 
positief op het voorstel van de 
N-VA. Wij kijken alvast uit naar 
het resultaat.

Vlaams familiefestival was succes!
Ter ere van de Vlaamse feestdag 
organiseerde N-VA Gent voor het 
eerst een eigen Vlaams familie- 
festival.  Het was een schot in de 
roos. Lekkere hapjes, drankjes, 
prachtig weer en muziek van Partie 
Party en Cluzo waarop alle mensen 
hun beste beentje voorzetten. 
Graag tot volgend jaar!

Populieren horen bij Drongens  
dorpsgezicht

Aan de Pontbrug in Drongen 
staat een rij statige populieren. 
Nu blijkt dat, bij heraanleg van 
het Drongenplein, deze bomen 
gekapt worden om een verharde 
oever aan te leggen. 

Het is vreemd dat bomen die, samen 
met de brug, al lang deel uitmaken 
van het dorpsgezicht weg moeten. De 
N-VA vraagt aan het stadsbestuur om 
met de bewoners te overleggen en te 
zoeken naar een oplossing, zodat de 
bomen kunnen blijven staan.

 Heeft u zelf ook goeie voorstellen 
om deze kasten op te smukken? 
Laat het dan zeker weten aan  
guido.meerschaut@n-va.be
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Een goede start
Na een mooie zomervakantie herbegint voor tienduizenden kinderen en jongeren in onze stad het school-
jaar. Kandidaat-burgemeester Elke Sleurs wenst hen en alle ouders een goede start.
“Gent mag enorm trots zijn op haar rol als centrum van onder-
wijs en wetenschap”, benadrukt Elke Sleurs. “Toch verdienen 
een aantal zaken nog extra aandacht.” Zo moeten er voldoende 
plaatsen zijn op school en in de kinderopvang, zodat ouders hun 
kind naar de school of opvang van hun keuze kunnen sturen. 
Ook de verkeersveiligheid aan scholen kan op vele plaatsen 
beter. Investeren in infrastructuur (goede voetpaden en veilige 

fietsroutes), daar wil N-VA Gent zich voor engageren. Ook de 
universiteit en hogescholen openen straks opnieuw hun deuren. 
Gent mag trots zijn op haar rol als centrum van onderwijs en 
wetenschap. De aanwezigheid van zoveel enthousiaste jonge 
mensen en zoveel kennis en ervaring is een troef die wij moeten 
uitspelen. N-VA Gent werkt dan ook graag mee aan het verbete-
ren ervan.

Respecteer het 
karakter van de 
deelgemeenten
De stad bereidt een nieuw ruimtelijk 
structuurplan voor. Dat plan zal voor 
de komende jaren (in principe tot 2030) 
bepalen hoe men de in Gent beschikbare 
ruimte wil invullen (voor wonen, groen, 
economische activiteit en nog veel andere 
zaken). Afgelopen maand kwam een voor-
lopige versie op de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Gert Robert vertolkte de visie van de N-VA-fractie: “In dit plan 
wordt bij de verdeling van de ruimte expliciet uitgegaan van de fiets. Maar voor  
50 procent van de bevolking is fietsen om verschillende redenen geen optie. Dit 
is een onevenwicht dat moet weggewerkt worden. We pleiten ook voor een duide-
lijk onderscheid tussen de centrumstad en de deelgemeenten. Die laatste moeten 
voor ons hun eigen ruimtelijke karakter behouden. Dat betekent onder meer: geen 
hoogbouw in wijken waar tot nog toe laagbouw de norm is. Oplossingen die voor het 
stadscentrum goed zijn passen niet noodzakelijk voor de kernen van de deelgemeen-
ten. Het plan ‘ruimte voor Gent’ houdt daar niet genoeg rekening mee.”

Elke maand opnieuw plaatsen wij onderwerpen op de 
agenda van de gemeenteraad. Deze onderwerpen komen 
vooral tot stand door burgers die hun bezorgdheden aan 
ons formuleren. De steun, informatie en vragen van de 
Gentenaars zijn voor ons dus van cruciaal belang. Aarzel 
daarom niet om van u te laten horen via gent@n-va.be

“De aanwezigheid van zoveel enthousiaste 
jonge mensen en zoveel kennis en ervaring is 
een troef die wij nog meer moeten uitspelen.” 

Kandidaat-burgemeester Elke Sleurs

Bestuur sterk in aan-
kondigingspolitiek
Het stadsbestuur heeft al herhaaldelijk de 
aanleg van nieuwe buurtparkings aange-
kondigd. In het budget wordt daar ook 
een aardig bedrag voor voorzien. Spijtig 
genoeg blijft het bij woorden. De laatste 
vijf jaar kwamen er amper 60 parkeer-
plaatsen bij op buurtparkings. Terwijl er 
daarbuiten al 1 200 geschrapte parkeer-
plaatsen zijn. Regelmatig horen wij ook 
goede voornemens van hoe Stad Gent 
het groenonderhoud aanpakt. Helaas 
kunnen wij alleen maar vaststellen dat het 
aantal klachten over slecht begaanbare 
bermen of overwoekerd openbaar domein 
toeneemt. Vooral op begraafplaatsen er-
varen mensen het opschietend (on)kruid 
als een gebrek aan respect. Wij vragen 
het stadsbestuur om voldoende mensen 
en middelen in te zetten om hier aan te 
verhelpen.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


