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V.U.: MYRESE SAUVAGE, RENSKOUTER 24, 9500 GERAARDSBERGEN

Ruim twee jaar voor de gemeente
raadsverkiezingen van 2018 is 
Myrèse Sauvage uit Viane herver
kozen als voorzitster van NVA 
Geraardsbergen. Ondervoorzitter 
en dorpsgenoot Gabriël Schaut 
staat haar opnieuw bij. Samen met 
de nieuwe bestuursploeg willen 
Myrèse en Gabriël de lokale afde
ling klaarstomen voor de lokale 
verkiezingen en de mandatarissen 
bijstaan in hun oppositiewerk.
Heel wat vertrouwde gezichten in het 
vernieuwde N-VA-bestuur:  de vijf ge-
meenteraadsleden Filip D’Hose, Ilse 

Roggeman, Filip Schotte, Steven De Boe en 
Johan Piron en de twee OCMW-raadsle-
den Caroline Tondeleir en Glenn Bogaert. 
Laatstgenoemde geeft de fakkel van secre-
taris door aan Sarah-Amilia Derijst terwijl 
Caroline Tondeleir in functie blijft als 
penningmeester. Sybren Verhoeven neemt 
de taak van organisatieverantwoordelijke 
op zich, Bart De Muynck ontfermt zich 
over de ledenwerving en Marjolein Van De 
Sompel staat vanaf nu in voor de commu-
nicatie van de partij. De overige bestuurs-
leden zijn Elmire Borremans, Joeri Vos en 
webbeheerder Jan De Schryver. 

Ontbreken op de foto: Filip Schotte en Jan 
De Schryver 

N-VA Geraardsbergen kiest met  
nieuw bestuur voor continuïteit

mis deze afspraken niet!Kalender N-VA Geraardsbergen:

 Wanneer? 
Zondag 22 mei 2016 van 9 tot  
10.30 uur

 Waar?
Feestzaal De Reep, Felicien  
Cauwelstraat 11 in Nederboelare 
(Geraardsbergen) 

 Prijs:
10 euro voor volwassenen 
6 euro voor kinderen 

 Kaarten:
Verkrijgbaar bij onze mandatarissen 
en bestuursleden 

Wij verwelkomen jullie alvast! 

 Contactpersonen: 
Filip Schotte 
GSM: 0497/41.97.93
filip.schotte@n-va.be

Ilse Roggeman 
GSM: 0476/70.13.92
ilse.roggeman@n-va.be

Uitgebreid ontbijten 
met Aalsterse  
burgemeester 
Christoph D’Haese

 13 mei: de N-VA op stap in Zarlardinge, café D’Oude Molen van 20 tot 22 uur

 11 juli: de N-VA op stap in Geraardsbergen van 20 tot 22 uur (locatie nog te bepalen)  
+ rozenactie 

 11 september: de N-VA op stap in Nieuwenhove van 20 tot 22 uur, locatie nog te bepalen 
Hou onze website in de gaten!

 21 oktober: jaarlijks eetfestijn in parochiale zaal De Reep in Nederboelare

Geraardsbergen: bijenvriendelijke gemeente p. 3Geslaagde Valentijnsdag p. 2
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De NVA neemt voor de eerste keer deel aan 
de regering op federaal en op Vlaams niveau. 
We werden meteen geconfronteerd met een 
opeenvolging van crisissen. De vluchtelingencrisis 
en de terreuraanslagen zijn met vlag en wimpel de 
meest in het oog springende.

Op vrijdag 29 januari ging de nieuwjaarsreceptie van het 
arrondissement AalstOudenaarde door in Zottegem. 
Spreker van dienst was niemand minder dan onze Vlaamse 
minister-president Geert Bourgeois. Met een delegatie van acht 
personen was N-VA Geraardsbergen goed vertegenwoordigd. 
Een streepje muziek op de achtergrond zorgde voor een 
geslaagde avond. Gemeenteraadslid Ilse Roggeman wist zelfs 
een mooie foto te versieren.

Onze afdeling hield op vrijdag 8 januari haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. 
Speciale gast was professor Hendrik Vuye, voormalig 
fractieleider van de N-VA in de Kamer en oud-leerling van het 
Sint Catharinacollega in Geraardsbergen. Hij werd met applaus 
onthaald en gaf een korte toelichting over het regeerwerk van 
de N-VA. Zo praatte hij over de taxshift, de vluchtelingencrisis 
en de implementering van de zesde staatshervorming. Hij 
had ook aandacht voor de communautaire problematiek. 

Daarnaast 
betekende de N-VA-
nieuwjaarsreceptie 
het startsignaal 
voor een reeks 
evenementen 
georganiseerd 
door N-VA 
Geraardsbergen.

Op vrijdag 12 februari verwenden de N-VA-bestuursleden de pendelaars op 
Valentijns-chocolade aan het station Geraardsbergen en Viane-Moerbeke. Het is 
al het negende jaar op rij dat de N-VA de vroege werkvogels trakteert op heerlijke 
chocolaatjes. Het is een ideale gelegenheid om te tonen dat de N-VA graag tussen de 
mensen staat.

Beide thema’s worden getrotseerd door N-VA’ers: de 
vluchtelingenproblematiek door staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Theo Francken en de aanslagen met al hun gevolgen 
voor de veiligheid van de burgers door de minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Een ‘ver-van-mijn-bedshow’ voor de inwoners van 
Geraardsbergen? Dat hoopt u, maar in een klein land 
zoals België is niks veraf. De nationale problemen hebben 
óf een directe impact op het lokale niveau – zie maar de 
vluchtelingenproblematiek - óf een indirecte impact op het 
gevoel van de bevolking (positief of negatief). De heisa rond de 
bouwaanvraag voor een moskee in Geraardsbergen is daar een 
goed voorbeeld van.

De impact van de vluchtelingencrisis zal Geraardsbergen voelen 
wanneer de 42 mensen die ons toegewezen zijn hun opwachting 

maken. De integratie van deze mensen in onze samenleving zal 
geduld en aanpassingsvermogen vergen. De bouwaanvraag voor 
een moskee deed ook veel stof opwaaien. België draagt vrijheid 
van religie hoog in het vaandel. Bij een 
bouwaanvraag houdt men enkel rekening 
met regelgeving en niet met ideologische 
bezwaren.

Ook in Geraardsbergen moeten we de 
hoofden koel houden en leven met de 
problemen en uitdagingen van deze tijd.

Gemeenteraadslid Ilse Roggeman interpelleerde 
een jaar geleden over de massale bijensterfte die 
de laatste jaren nog toeneemt. Volgens Ilse kon de 
stad Geraardsbergen de bijenpopulatie een handje 
helpen door een bijenvriendelijk beleid op poten 
te zetten. Haar oproep viel niet in dovemansoren. 
Zo ondertekende het stadsbestuur het charter voor 
een bijenvriendelijke gemeente van de Koninklijke 
Vlaamse Imkersbond.

Verder nam de stad ook het voorstel om de bevolking te 
sensibiliseren ter harte. Bijenvriendelijke maatregelen leveren 
voordelen op. Zo moet men de stedelijke plantsoenen minder 
onderhouden, spaart men geld uit, verzaakt men aan het 
gebruik van pesticiden en krikt men de biodiversiteit van het 
landschap op.

Bijen zijn van groot belang voor onze samenleving. Niet 
enkel voor het ecosysteem, maar ook op economisch vlak. 
Ze staan in voor 52 procent van onze dagelijkse producten in 
de warenhuizen. In ons land alleen al zorgen bijen voor een 
economische (meer)waarde van bijna 500 miljoen euro per 
jaar.

In september start het OCMW van 
Geraardsbergen met een Minder 
Mobielen Centrale (MMC). Dit systeem 
werkt via Taxistop en helpt mensen 
met verplaatsingsproblemen. Een 
mooi initiatief dat de volledige steun 
geniet van onze OCMWraadsleden. 
Sterker nog, het was Glenn Bogaert die 
het voorstel al in 2013 lanceerde. De 
meerderheid keurde het voorstel goed.

Intussen krijgt de Minder Mobielen 
Centrale duidelijk gestalte. Dit is het 
bewijs dat inhoudelijk sterk en constructief 
oppositiewerk loont. Een MMC helpt 

mensen met een handicap, bejaarden of 
mensen in een sociale noodsituatie – een 
laag inkomen bijvoorbeeld - die familie 
willen bezoeken, bij de dokter langs moeten, 
naar het gemeentehuis willen gaan voor 
administratieve zaken of boodschappen 
willen doen. Voor het vervoer beroept 
de dienstverlening zich op vrijwillige 
chauffeurs. 

Belangrijk: een Minder Mobielen Centrale 
vormt geen concurrentie voor bestaande 
taxidiensten en het ziekenvervoer van de 
mutualiteiten.

Tijdens de gemeenteraad van maart wierp gemeenteraadslid Filip D’Hose op 
dat het vernieuwde voetbalveld van het SintAdriaanstadion geteisterd wordt 
door stenen en afval. 

Een gevaarlijke situatie, want al meerdere spelers geraakten licht geblesseerd. 
Volgens de bevoegde schepen werden de stenen door regenval en vriesweer 
naar boven geduwd. Nu gaat men bij elk onderhoud van het terrein de stenen 
verwijderen. Na het voetbalseizoen krijgt het veld ook een grondig onderhoud en 
zal het meteen ook makkelijker zijn om nieuwe stenen te verwijderen. 

Woordje van de voorzitter

Geslaagde receptie met  
Geert Bourgeois

Nieuwjaarsreceptie  
met Hendrik Vuye

De N-VA trakteert pendelaars op  
Valentijnsdag

Stad ondertekent charter bijenvriendelijke gemeente

OCMW Geraardsbergen start Minder Mobielen Centrale 

Voetbalveld Sint-Adriaansstadion in slechte staat 
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


