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Te veel kansarme
kinderen in Geraardsbergen

Jaarlijks eetfestijn,
De mandatarissen, bestuursleden en jonge leeuwen van N-VA
Geraardsbergen nodigen u graag
uit op hun jaarlijks eetfestijn. Dit
gaat door op vrijdag 21 oktober
2016 vanaf 18.30 tot 21.30 uur in
Feestzaal De Reep (Felicien
Cauwelstraat 11, Nederboelare).
 Volwassenenmenu:
stoofvlees op Vlaamse wijze,
kalkoenfilet met groenten en saus
naar keuze of tongrolletjes op
Normandische wijze (15 euro).
 Kindermenu:
stoofvlees, kalkoenfilet of tongrolletjes (7 euro). Deze gerechten worden
opgediend met frietjes.
Steunkaarten kosten 3 euro en
behouden hun waarde aan de kassa.
Kaarten online verkrijgbaar en bij alle
mandatarissen en bestuursleden.
Wij hopen jullie talrijk te mogen
verwelkomen!

Agenda
N
 -VA op stap
Vrijdag 2 december 2016:
N-VA op stap in Idegem
(café Klein Idegem van
20 - 22 uur).
 Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 13 januari 2017.

Het terugdringen van de kansarmoede
gebeurt niet van vandaag op morgen.
Eerst moeten we de oorzaken van het
probleem vaststellen en bekend
maken. Alleen zo leeft kansarmoede in
het bewustzijn van de bevolking.
Pas dan zijn veranderingen mogelijk.
Fractieleider Johan Piron

Recente cijfers tonen aan dat er in
Geraardsbergen steeds meer kinderen
geboren worden in een kansarm
gezin. Volgens Het Laatste Nieuws is
het percentage vorig jaar verdubbeld
tegenover vijf jaar geleden. Bij
borelingen is er een stijging van 8,1
procent naar 18,8 procent. In 2014 zijn
er 290 kinderen in Geraardsbergen
geboren. Daarvan zijn er dus ongeveer
55 kinderen geboren in kansarmoede.
Ongeveer, want kinderen die niet in
Geraardsbergen geboren zijn, maar er
wel wonen, worden meegeteld.

Voorbeeld nemen aan stad Kortrijk

Voor de N-VA zijn dergelijke cijfers
onaanvaardbaar en een krachtdadige en
nieuwe aanpak is dringend nodig. Een
voorbeeld dat het kan: aan het begin
van deze beleidsperiode kampte de stad
Kortrijk ook met 18 procent kansarmoede.
Ze pakten het probleem systematisch aan
en drongen de armoede terug tot 12,9
procent. Dat moet in Geraardsbergen
ook mogelijk zijn. Om dit te realiseren is
de samenwerking van alle instanties, die
met deze problematiek te maken hebben,
nodig. Dit thema mag ook niet het
onderwerp worden van politieke spelletjes

waar meer met de vinger wordt gewezen
dan dat er naar oplossingen wordt gezocht.

Werk van lange adem

Kansarmoede bij kinderen mag men niet
zien niet als een geïsoleerd fenomeen.
Het is geen eenmalig feit, maar een
duurzame toestand. Het is gelinkt aan
diverse oorzaken en uiteenlopende
factoren. Geld alleen zal het probleem niet
oplossen, maar extra investeringen zijn wel
nodig. Binnenkort zal de OCMW-raad in
Geraardsbergen een rondetafelconferentie
over kinderarmoede organiseren.
De N-VA hoopt dat de conclusies van het
overleg met de nodige publiciteit gepaard
gaan en dat men deze erbarmelijke cijfers
een halt kan toeroepen. Het blijft een werk
van lange adem en een belangrijk thema
voor de volgende legislatuur.
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N-VA Geraardsbergen heeft nieuwe website!
Misschien heb je het ook al gezien? Onze nieuwe website staat
online sinds 1 september.
Ga naar www.n-va.be/geraardsbergen en ontdek alles over onze lokale afdeling.
Wie is er lid van ons enthousiast bestuur en wie vertegenwoordigt de N-VA in
de gemeenteraad? Je vindt er ook al onze nieuwsberichten en komende activiteiten.
Benieuwd naar onze standpunten over de financiën en lokale economie?
Volgende speerpunten om onze stad te verbeteren, worden er toegelicht: uitbreiding
van winkelaanbod, zorgsector en stimulering van toerisme. Ook veiligheid is
belangrijk, zowel verkeersveiligheid als bestrijding van criminaliteit. Daarnaast
is de strijd tegen wateroverlast voor N-VA Geraardsbergen topprioriteit. Is je
nieuwsgierigheid gewekt? Neem dan zeker een kijkje op onze website!

Parkeerplaatsen voor minder mobiele
mensen vrijhouden tijdens festiviteiten
Geraardsbergen zette zich de laatste
maanden op de kaart met talrijke culturele,
sportieve en gezinsvriendelijke activiteiten.
Dat de toeristische uitstraling van onze
stad verbetert, juicht de N-VA toe. Heel
wat Geraardsbergenaars hebben met volle
teugen genoten van hun welverdiende
vakantie en talloze feestelijkheden die de
stad aanbood. Voor onze minder mobiele
stadsgenoten was dit echter heel wat
minder evident.
Gemeenteraadslid Ilse Roggeman kaartte
de terugkerende problematiek van
parkeerplaatsen voor minder mobiele
mensen tijdens deze evenementen aan.
De voor hen voorziene parkeerplaatsen

worden meer en meer ingenomen voor de
festiviteiten: op het Stationsplein door de
kermismolens, op de Markt door terrasjes en
de tent van Saint-Saucisse. Ook straten met
parkeergelegenheid voor mensen met een
handicap worden afgesloten voor het verkeer
bij evenementen.
“Het is jammer te moeten vaststellen dat
deze mensen de kans op participatie aan de
festiviteiten mislopen”, aldus Ilse. Zij vraagt
aan het stadsbestuur om meer rekening te
houden met deze parkeerplaatsen bij het
plannen van activiteiten in onze stad en in
zijn deelgemeenten en deze bereikbaar te
houden of om voor een tijdelijk alternatief te
zorgen.
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Bestuursleden in de kijker:

Bart De Muynck en Marjolein Van De Sompel
Bart De Muynck en Marjolein Van De Sompel vestigden zich in maart 2013 in
deelgemeente Viane. Hoewel beiden afkomstig uit regio Gent, verloren ze hun
hart aan de Poort van de Vlaamse Ardennen. In juli 2015 verwelkomden ze hun
zoontje Karsten.
Als lid van Dorpsraad Viane zetten ze zich
sinds begin 2015 samen in voor de bevordering
van de sociale betrokkenheid en algemene
leefbaarheid in het dorp. Marjolein neemt er
bovendien de functie op van secretaris.

vraag ‘Waarom de N-VA?’ is duidelijk:
“We zijn ervan overtuigd dat zonder
noodzakelijke veranderingen onze kinderen
een minder rooskleurige toekomst tegemoet
gaan.

Ook binnen N-VA Geraardsbergen spelen
ze beiden sinds kort een actieve rol. Bart is
ledenverantwoordelijke en Marjolein beheert
de externe communicatie. Een antwoord op de

Bovendien mogen we best wat trotser zijn op
onze Vlaamse cultuur en taal. Het lijkt alsof
velen onder ons dit niet meer hardop durven
zeggen.”

N-VA is er voor u
 Wil u persoonlijk kennismaken met onze mandatarissen en bestuursleden of
gewoon een babbeltje met ons slaan over wat u en uw gemeente aanbelangt? N-VA
Geraardsbergen plant een tour door alle deelgemeenten met het project ‘N-VA op
stap in….’. We hebben al succesvolle avonden achter de rug in Viane, Zarlardinge en
centrum Geraardsbergen. Op 2 december kan u ons vinden in café Klein Idegem vanaf
20 uur. Alle aanwezigen krijgen van ons een drankje aangeboden.

“Minder mobiele mensen moeten
ook kunnen participeren aan de
festiviteiten van onze stad.”

 Het is voor onze lokale partij heel belangrijk om te weten wat er leeft in onze stad en
wat u echt bezig houdt. Heeft u een op- of aanmerking, een klacht of een goed idee en
wil u dit met N-VA Geraardsbergen delen? Aarzel niet en contacteer ons via mail of
telefoon. Alle contactgegevens vindt u terug op www.n-va.be/geraardsbergen.

Gemeenteraadslid Ilse Roggeman

N-VA Geraardsbergen
was erbij!
 et N-VA-café
H
op 11 juli lokte
heel wat volk.

geraardsbergen@n-va.be

 ok de N-VA-familied
O
ag in Plopsaland
De Panne mochten we
niet missen!

envlag op
I edereen die de Vlaamse leeuw
eren, kreeg
de Vlaamse feestdag liet wapp
van ons een gele roos.
www.n-va.be/geraardsbergen

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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