
In  februari kozen de leden van N-VA Geraardsbergen een nieuwe bestuurs-
ploeg. In tegenstelling tot  het nationale toneel had de lokale N-VA-achterban de

keuze tussen twee kandidaat-voorzitters: uittredend voorzitter Steven De Boe uit Op-
hasselt en Davy De Rijck uit Zarlardinge. 

DUIDELIJK SIGNAAL
De talrijk opgekomen leden bevestigden hun vertrouwen in Steven De Boe die zich
erg tevreden toonde met het resultaat: ”De leden gaven een duidelijk signaal om de
gekozen weg verder te bewandelen. Hierbij krijg ik de steun van een enthousiaste
ploeg van bestuursleden. Een mooie mix van vertrouwde gezichten aangevuld met
waardevol nieuw talent.”

KRACHTDADIG TEAM
De nieuwe ondervoorzitter Davy De Rijck kijkt eveneens de toekomst vol plannen te-
gemoet: ”Het doet vooral deugd om te zien hoe ons ledenaantal verder groeit. Dat be-
tekent dat ons programma aanslaat en dat mensen er ten volle achter kunnen staan.
Nu is het aan ons om dat vertrouwen waar te maken. We hebben met deze verkiezing
in ieder geval een krachtdadig team samengesteld en dat zullen de Geraardsberge-
naren, jong en oud, ondervinden.”

ELKE SLEURS
Als klap op de vuurpijl werd het publiek nog enthousiast toegesproken door sena-
tor Elke Sleurs uit Gent. Zij plaatste een woordje rond de politieke actualiteit waarna
ze zich onder de leden mengde voor een gezellige babbel. De apotheose van een meer
dan geslaagde en geanimeerde avond. De kersverse bestuursploeg ziet de politieke
toekomst alvast rooskleurig en met de nodige ambitie tegemoet. 

26 MAART 2011
18.00 - 22.00 uur

Feestzaal De Kat, Bramboek 1,
9500 Ophasselt

De bestuursleden van 
N-VA Geraardsbergen nodigen u

vriendelijk uit op hun jaarlijks 
eetfestijn. 

MENU
Varkenshaasje 

(volwassen € 12, kind € 7)
OF

Ossentong 
(volwassen € 12, kind € 7)

OF
Zalm met kreeftensaus 

(volwassen € 14, kind € 8)

Dit alles wordt opgediend met 
diverse groenten, saus en 

kroketten.
Kaarten zijn te koop bij de 

bestuursleden van de afdeling. 

Meer info: Steven De Boe, 
0474 25 21 04 of 

steven.deboe@telenet.be

Eetfestijn N-VA 
Geraardsbergen
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Een nieuwe en gemotiveerde bestuursploeg

V.U. Steven De Boe
Tempelstraat 30
9500 Ophasselt

Vlnr.: Rudy Van Den Steen, Johan Piron, Glenn Bogaert,
Johanna De Spriet, Karl Dijkmans, Erlijn Van den Steen, Filip D’Hose, Davy De Rijck,

Alwin Van den Steen, Sybren Verhoeven, Steven De Boe. (niet op de foto: Gaby Roosens).
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De huidige economische crisis
heeft er helaas voor gezorgd dat

meer en meer Geraardsbergenaars
onder de armoedegrens terechtko-
men. Het stadsbestuur zou maatre-
gelen moeten nemen om de ergste
noden te lenigen, maar volgens Filip
D’Hose van N-VA Geraardsbergen
schiet de paarse coalitie alvast qua
aanbod van sociale woningen schro-
melijk te kort.

ONDER DE NORM
“Eind 2007 waren er in Geraards-
bergen nauwelijks 2,33 % sociale
woningen, ver onder de vooropge-
stelde norm. Sindsdien hebben de
twee sociale huisvestingsmaat-
schappijen waarin de stad partici-

peert een inhaalbeweging ingezet, zodat we momenteel rond een kleine 
4 % zitten, maar dit is nog altijd 247 sociale woningen te weinig", aldus Filip. 

ARMOEDE
De voorbije jaren hebben sp.a en Open Vld veel geld besteed aan de verfraaiing
van de binnenstad. Dat is op zich zeker niet slecht, maar buiten het fraaie cen-
trum heerst veel armoede, en die werd jammer genoeg onvoldoende aangepakt.
Onze stad heeft een relatief oud woningenbestand, vaak nog zonder basiscom-
fort. Eén van de belangrijkste middelen in de strijd tegen de armoede is het aan-
bieden van betaalbare sociale woningen.

Wie is Davy De Rijck (ondervoorzitter N-VA Geraardsbergen)?

ONDERNEMEND
Davy is bezeten van het menselijke contact. “De economie is er in functie van
de mens. Ondernemen is essentieel want economische ontwikkeling en groei
van een bedrijf vallen samen met de persoonlijke ontwikkeling van de mede-
werkers. De ontwikkeling van jongeren in de plaatselijke economie is voor
mij het speerpunt van mijn politiek handelen.”

NIEUWSGIERIG
De jeugd is onze toekomst, maar ze torst een zware erfenis. Voordeel is dat ze
de innovatie in handen heeft. Nooit eerder gingen nieuwe ontwikkelingen zo
snel als de laatste jaren. Sociale media veroveren het landschap. Nieuwe vormen van communicatie zorgen
voor aanpassingen bij iedereen. “De jeugd is mondiger. Dit stimuleert mijn nieuwsgierigheid en mijn engage-
ment. Ik wil er voor ijveren dat deze nieuwe manieren van communicatie voor iedereen beschikbaar worden.”

FAMILIEMAN
Het gezin is vandaag, meer dan ooit, de hoeksteen van onze samenleving. In een wereld van koude en vluch-
tige contacten is de warmte van het gezin de houvast voor elk individu. “Ik prijs mezelf gelukkig met mijn
gezin en wil streven naar gelijkaardig geluk voor iedereen in onze Vlaamse samenleving.”

Tekort aan sociale woningen 
in Geraardsbergen

In de kijker: Davy De Rijck

Indien de N-VA bij de 
gemeenteraadsverkiezingen
van 2012 van de  kiezer een
sterk mandaat zou krijgen
om deel te nemen aan het
bestuur, dan zal het van de

bouw van extra sociale
woningen een absolute 

prioriteit maken.

Filip D’Hose: 
“Onze stad heeft bijna 250 

sociale woningen te weinig.”

Davy De Rijck: “De ontwikkeling 
van jongeren in de plaatselijke 

economie is voor mij het speerpunt 
van mijn politiek handelen.”



Al gehoord van bruikleenovereenkomst?

De N-VA beschouwt betaalbaar wonen als een recht
voor iedereen. Daarom willen we onder andere in-

vesteren in sociale huisvesting. Daarnaast is het ook
zoeken naar alternatieven om tot dat betaalbaar wonen
te komen. 

LEEGSTAND
Volgens N-VA-bestuurslid Erlijn Van den Steen biedt de
bruikleenovereenkomst een mogelijke oplossing. Erlijn:
“Het gaat om tijdelijke bewoning van leegstaande ge-
bouwen. Daarbij gaat het niet alleen om woonhuizen,
maar ook om scholen en verschillende andere panden.
Leegstand kan verloedering met zich meebrengen, kra-
kers aantrekken, het straatbeeld ontsieren enzovoort.
Het is dus in alle opzichten goed om leegstand tegen te
gaan. Bovendien betaalt men hier ook een heffing op.
Het leegstaand pand openstellen voor tijdelijke bewo-
ning, onder beheer en in kader van een bruikleenover-
eenkomst, kan dus een positieve invloed hebben.” 

GOEDE OPLOSSING
Het kan aan de andere kant ook een goede oplossing
vormen voor mensen die op zoek zijn naar een onder-
komen in afwachting van een sociale woning, tijdens
het bouwen van een nieuw huis, tijdens het zoeken naar
een betere huurwoning, tijdens verbouwingen of voor
jongeren die even willen sparen en toch al de stap wil-
len zetten naar zelfstandig wonen. 

“Een tijdelijke bewoner betaalt geen huur maar ser-
vicekosten aan de beheerder van de woning in kwes-
tie”, legt Erlijn uit. “Deze tijdelijke beheerder is vaak een
immokantoor. Die servicekosten liggen dan ook gevoe-
lig lager dan huurprijzen.”

GEMEENSCHAPSLEVEN
Het principe van bruikleenovereenkomst kadert ook
binnen gemeenschapsleven en verantwoordelijkheid.
Iemand die dergelijke overeenkomst tekent, neemt de
verantwoordelijkheden in acht en bindt er zich toe om
het pand op degelijke wijze te onderhouden. 

SIGNAAL
“Bruikleen gaat leegstand tegen en kan een brug vor-
men naar permanente zekerheid. Kortom, het is een in-
teressant gegeven dat zeker wat meer ruchtbaarheid
verdient. Ook in Geraardsbergen is er immers sprake
van leegstand. Dit is alvast een signaal naar het stads-
bestuur en bevoegde instanties toe”,
besluit Erlijn. 

Voor meer informatie kan u steeds
contact opnemen met Erlijn Van den
Steen of een kijkje nemen op inte-
rim.vastgoedbeheer.com.

Erlijn Van den Steen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke cijfers over alle Vlaamse
gemeenten beschikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die manier krijgt u van
elke gemeente een profielschets, ook van Geraardsbergen. Het is een op maat ge-
maakt document vol waardevolle statistische informatie over de gemeente en het
OCMW.

De profielschetsen zijn in eerste instantie be-
doeld voor lokale besturen en hun mandata-

rissen. Ze bevatten relevante gegevens over uitgaven van de
gemeente, over het personeel, de demografische cijfers, het inkomen, onderwijs,
welzijn, milieu, economie, werkgelegenheid, huisvesting, enzovoort. Voor ver-
enigingen, journalisten, studenten, kortom voor alle geïnteresseerde burgers be-
vatten ze een schat aan informatie. Meer weten over de eigen gemeente draagt
bovendien bij tot een sterkere betrokkenheid bij het beleid en laat u toe om het be-
leid beter te beoordelen.

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Geraardsbergen wilde
weten maar nooit durfde vragen

De profielschetsen zijn 
vrij te verkrijgen via de website 

www.lokalestatistieken.be. 
Via “projecten” vindt u de 

“profielschetsen” terug en kunt
u makkelijk de profielschets

van Geraardsbergen 
downloaden. 

De gegevens worden elke drie
maanden geactualiseerd.

WORD LID
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten horen in een partij die weegt op het be-
leid? Wilt u mee gestalte geven aan een modern Vlaams-nationalisme? Elk N-VA-engagement
maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, de-
mocratische en rechtvaardige samenleving!
Steun de enige partij die doet wat ze zegt voor slechts 12,50 euro. 30 jaar of jonger? Dan betaalt u
slechts 5 euro. Als bijlid betaalt u slechts 2,5 euro.
Lid worden?
Maak het uzelf gemakkelijk: neem contact op met één van de bestuursleden.

GERAARDSBERGEN IN CIJFERS

• 2 097 alleenstaande vrouwen

• 6 365 ha onbebouwde 

oppervlakte

• 1 270 zelfstandigen

• 154  verkeersongevallen

• 161 leefloontrekkers

/1000 inwoners



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-
lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-
vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


