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V.U. Steven De Boe
Tempelstraat 30
9500 Ophasselt

Maatregelen tegen ‘ontnederlandsing’ dringend nodig
EETFESTIJN
24 MAART 2012
VAN 17 TOT 22 UUR
De bestuursleden van
N-VA GERAARDSBERGEN
nodigen u vriendelijk uit op hun

JAARLIJKS EETFESTIJN.

Tweetalige reclamefolders in warenhuizen, Franstalige misvieringen, Engelstalige affiches voor dansfuiven, eentalig Franse aankondigingen in de vastgoedsector en ga zo maar verder. ‘Ontnederlandsing’ is tegenwoordig schering en
inslag in Geraardsbergen. Nochtans is Geraardsbergen een officieel Nederlandstalige stad zonder faciliteiten voor anderstaligen. Voor N-VA Geraardsbergen is
het hoog tijd dat er een actief taalbeleid gevoerd wordt, waarbij de monopoliepositie van het Nederlands in het straatbeeld als een vanzelfsprekendheid moet verdedigd worden.
Filip D’Hose: “Het is niet voldoende dat er aan de loketten van het administratief
centrum bordjes gehangen worden met daarop de melding dat Geraardsbergen een
Nederlandstalige stad is. Ook volstaat het niet dat er nu en dan eens een Nederlandsonwillige OCMW-steuntrekker geschorst wordt. Deze maatregelen zijn nuttig
en nodig, maar het zijn druppels op een hete plaat. Door de grote instroom van
nieuwkomers worden tegenwoordig bijna 2 op 10 kinderen geboren in gezinnen
waarbinnen geen Nederlands gesproken wordt. Hoe kun je van deze nieuwe
Geraardsbergenaars verwachten dat ze vlot en graag Nederlands praten wanneer ze
van alle kanten signalen oppikken dat de stad zelf zijn taal verwaarloost?”

MENU
Zalm, biefstuk of ossentong
(volwassen € 13, kind € 6,50)
Geserveerd met groentjes,
saus en kroketten of frietjes.
Kaarten zijn te koop bij de
bestuursleden van de afdeling.
Plaats: Feestzaal De Reep
Adres: Felicien Cauwelstraat 11,
9500 Nederboelare
Contactpersoon: Myrèse Sauvage
Tel: 054 24 00 53
E-post: myrese.sauvage@n-va.be

GEBRUIK NEDERLANDS AANMOEDIGEN
Daarom is voor D’Hose een veel actievere taalpolitiek noodzakelijk. “De N-VA wil
geen taalpolitie die de mensen gaat
opleggen welke taal ze thuis moeten
spreken. Maar er kan wel een klimaat gecreëerd worden waarin het
gebruik van verzorgd en correct
Nederlands in de openbare ruimte
aangemoedigd wordt. Dit is een
essentiële voorwaarde voor de toekomstige integratie van inwijkelingen in onze samenleving, ook en
vooral in hun eigen belang.”
De N-VA wil géén taalpolitie oprichten,
maar het gebruik van Nederlands
aanmoedigen

Penningmeester Filip D'Hose:
“Het gebruik van het Nederlands in
openbare ruimten moet aangemoedigd worden.”

Vechtpartijen in Geraardsbergen:
naar een preventief beleid
De N-VA vraagt uitdrukkelijk doortastende maatregelen om het groeiende veiligheidsprobleem aan
te pakken. Zo stelt de partij onder meer voor om amokmakers de toegang tot horecazaken te ontzeggen.
De voorbije maanden was er heel wat te doen rond de
groeiende onveiligheid en het toegenomen onveiligheidsgevoel bij de Geraardsbergenaar. De veelvuldige
vechtpartijen in het centrum van de stad zorgden voor
een debat waarbij vooral de traditionele politieke partijen elkaar probeerden te overtreffen qua verbale krachtpatserij. Hun voorstellen zouden de penibele situatie in
onze stad doortastend aanpakken. Zo werd er onder andere gepleit voor een nultolerantiebeleid en een uitbreiding van het politiekorps.
WIE GELOOFT DIE MENSEN NOG?
Is het echter niet vreemd dat de huidige bestuursploeg
pas na 5 jaar legislatuur, en op minder dan 1 jaar van de
gemeenteraadsverkiezingen, plots constateert dat onze
stad met criminaliteits- en veligheidsproblemen kampt?
Met de verkiezingen in zicht zweren sp.a en Open Vld
Johan Piron, Glenn Bogaert
en Peter Marquebreuck
met Bart De Wever

hun gedoogbeleid en relativisme van de voorbije jaren
plots af. Om het met de woorden van Yves Leterme te
zeggen: "Wie gelooft die mensen nog?"
DOORTASTENDE MAATREGELEN
De N-VA doorprikt alvast deze ballon en vraagt uitdrukkelijk om doortastende maatregelen, die het veiligheidsprobleem structureel aanpakken en die van
Geraardsbergen opnieuw een leefbare en aangename
stad maken.
Het probleem kan in onze ogen langs twee kanten benaderd worden: je kan de daders hard aanpakken binnen
het kader van het rechtssysteem en je kan geweld ontmoedigen door de oorzaken aan te pakken. Geweld gedijt immers enkel waar de omstandigheden het toelaten.
Voor ons zijn de volgende maatregelen primordiaal:
1. Ontzeg de heethoofden die de oorzaak zijn van de
vechtpartijen de toegang tot de horecazaken. Aangezien de uitbaters baas zijn in hun eigen zaak kunnen
zij de amokmakers vragen om weg te blijven uit hun
etablissementen. Dit moet gebeuren via degelijk overleg tussen uitbaters en stadsbestuur. Het is in onze
ogen zeker geen goed voorstel om horecazaken te sluiten. Op die manier geef je toe aan geweld en wordt de
horeca gestraft voor de daden van enkele hardleerse
amokmakers.
2. Ken subsidies toe aan horeca-eigenaars die samen
een consortiumbewaking organiseren. Consortiumbewaking is het collectief organiseren van bewaking
binnen een bepaalde actieradius. De bewakingsagent
is aanwezig in de zone, voert controles uit bij de deelnemende horeca en grijpt in bij problemen. Ten slotte
zorgt hij voor een correcte rapportering aan de politie
en de uitbaters. In steden waar deze maatregel werd
ingevoerd, werpt hij nu reeds vruchten af.
3. Benut de mogelijkheden van de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) waarmee de stad bepaalde vormen van overlast kan bestraffen zonder
tussenkomst van het parket. De administratieve geldboetes kunnen oplopen tot 250 euro.
Deze drie maatregelen kunnen gecombineerd worden.
Waar vechtpartijen zich naderhand alsnog zouden voordoen, moet de politie uiteraard kordaat optreden. Misschien zijn er nog andere maatregelen die genomen
kunnen worden om een omgeving te creëren waar vechtpartijen en baldadigheden ontmoedigd worden. We vernemen graag uw ideeën en voorstellen!

In de kijker: Johan Piron,
ondervoorzitter N-VA Geraardsbergen
Als jurist ben ik van mening dat politici moeten instaan voor het volk. Ze moeten hen vertegenwoordigen en helpen met hun dagelijkse problemen. Het rechtssysteem en vooral de
regelgeving op gemeentelijk vlak zijn essentieel. Goede regels worden gemaakt op basis van
goede afspraken in de gemeenteraad, en ze worden met menselijkheid en inachtneming van
anderen toegepast.

Ondervoorzitter
Johan Piron: "Goede regels
worden gemaakt op basis
van goede afspraken."

EERBIED IN DE SOCIALE OMGANG
Wij worden meer en meer een onpersoonlijke maatschappij. We kennen onze buren niet en we
weten niet wie in onze straat woont. De tijd dat we opgroeiden in een dorp en daar oud werden is definitief voorbij. Maar we kunnen elkaar wel vriendelijk en hoffelijk blijven behandelen.

FAMILIE
Onze samenleving is veranderd. Kernfamilies wonen nu naast samengestelde families. Kinderen wonen vaak langer
thuis omdat het te duur is om een huis te kopen. Het aantal alleenstaanden neemt toe. We moeten de waarden van
vroeger aanpassen aan de behoeften van vandaag. Maar de basis verandert niet: tijd maken voor je kinderen, zorgen
dat er thuis altijd een luisterend oor is, raad geven indien erom gevraagd wordt.

Politiek debat Jong N-VA Geraardsbergen

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 naderen met rasse schreden.
Binnen iets meer dan een half jaar staan we allen in het stemhokje om een nieuw stadsbestuur te kiezen.
Jong N-VA Geraardsbergen wil alvast niets aan het toeval overlaten en de Geraardsbergenaar een zo helder
mogelijk beeld voorschotelen van de partijen, kopstukken en partijprogramma’s. Vanuit die optiek organiseren
wij een debat met 6 lokale politici waarin wij alvast de temperatuur opmeten naar zondag, kiesdag!
Wat zijn de verhoudingen op zes maanden van de verkiezingen? Wat zijn de concrete ambities en
standpunten? Wie daagt wie uit? U krijgt zelf uitgebreid de kans om de protagonisten het vuur aan
de schenen te leggen met rake en prikkelende vragen!
Wanneer: vrijdag 13 april 2012
Waar: Koetshuis
Abdijstraat 10
9500 Geraardsbergen
Verwelkoming: 19.30 uur
Aanvang debat: 20 uur
Zullen de arena betreden:
Johan Piron (N-VA)
Guido De Padt (Open Vld)
Patrick Flamez (sp.a)
Johan Vanden Herrewegen (CD&V)
Stéphan Bourlau (Vlaams Belang)
Johan De Weerdt (Groen)

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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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

