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Stadsschulden: wikken en wegen
De gemeenteraad moest in januari het budget 2017 en de herziening
van het meerjarenplan 2014-2019 bespreken. De N-VA heeft zich op
beide punten onthouden. Er is weinig mis met het budget, maar de
evolutie van de stadsschuld baart ons grote zorgen.

Draag uw
steentje ‘bij’!
De lente is weer in het land en
luidt de start in van een nieuw
werkjaar voor onze lokale afdeling.
In het kader van Geraardsbergen
bijvriendelijke stad, willen we
alvast onze leden en sympathisanten aansporen om ook hun
tuin/terras open te stellen voor de
bijtjes.

Sterke stijging stadsschuld

Hoewel de stadsschuld van 2014 tot 2016
vrij stabiel is gebleven op 48 miljoen
euro, zal deze de komende twee jaar sterk
stijgen. Eind 2017 zal de schuld stijgen tot
ongeveer 56 miljoen euro en eind 2018 zal
deze maar liefst 64 miljoen euro bedragen. In totaal komt dit dus neer op een
verhoging van 16 miljoen euro of 30 procent. De verhoogde schuldlast wordt door
het stadsbestuur gerechtvaardigd door de
historisch lage rentevoet en prognoses dat
er niet meteen rentestijgingen komen. De
stad wil gebruikmaken van de lage rente
om zoveel mogelijk langetermijncontracten met vaste rentevoeten af te sluiten.

Mail uw gegevens door naar
geraardsbergen@n-va.be en
ontvang een zakje leeuwenbekzaadjes. Op deze manier draagt u
alvast uw steentje ‘bij’.

Voorzichtig blijven

De N-VA is niet overtuigd dat een dergelijke hoge toename van de stadsschuld
gerechtvaardigd is gezien de snel veranderende situatie in de wereld. De rente op
hypotheken in België is nu al in stijgende
lijn. Bovendien is de invloed van de Brexit
nog lang niet duidelijk en staan Italiaanse
banken voor grote problemen. Dit alles
in combinatie met de uitwerking van het
beleid van Donald Trump, vooral het in
kader van mogelijke Amerikaanse investeringen in infrastructuur, kan een verdere stijging in de rentevoet meebrengen.

“Het is onvoorzichtig om de stadsschuld met 30 procent te laten stijgen
over een korte periode van twee jaar.”
Fractieleider Johan Piron

Noteer nu alvast in uw agenda!
O
 p stap met de N-VA: Maak kennis met onze bestuursleden en mandatarissen bij een gezellig
drankje. Op 7 april in Zandbergen en op 9 juni in Nieuwenhove.
 L enteontbijt: 21 mei in zaal De Reep (Nederboelare)
 Driedaagse viering Vlaamse Feestdag:
9 juli: zomerbarbecue, 10 juli: rozenactie op de markt,
11 juli: viering Vlaamse Feestdag.
 J aarlijks eetfestijn: 3 november

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wissel in de OCMW-raad
Begin dit jaar nam Glenn Bogaert ontslag als OCMW-raadslid voor de N-VA. “Ik heb de beslissing
met spijt in het hart genomen, maar het werd door mijn job als (sport)journalist de voorbije maanden
alsmaar moeilijker om mijn mandaat voor de volle 100 procent uit te oefenen”, zegt Glenn. De 27-jarige
Bogaert wordt in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opgevolgd door Myrèse Sauvage, de voorzitter
van de lokale N-VA-afdeling.
Myrèse is 51 jaar en woont in Viane. Zij heeft een duidelijke visie over de rol van het
OCMW: “Volgens het OCMW-decreet heeft elke persoon recht op maatschappelijke
dienstverlening zodat hij of zij op een menswaardige manier kan leven. Voor mij dient die
dienstverlening te gebeuren door de toepassing van twee principes die soms tegenstrijdig
lijken maar die in werkelijkheid elkaar aanvullen. Die principes zijn solidariteit en
zelfredzaamheid. De gemeenschap staat de mensen bij totdat ze weer zelfstandig de draad
kunnen opnemen. Enkel indien ze dat nooit meer zouden kunnen door ziekte, ouderdom
of andere sociale tegenslagen is de dienstverlening permanent.”

Werner De Nooze (55 jaar)
Werner is opgegroeid in
een kroostrijk gezin in
Goeferdinge, waar zijn ouders een dorpscafé uitbaatten. Hij is slager-spekslager
van opleiding en werkt
momenteel in een slagerij
in Lierde.
Na zijn middelbare school
engageerde Werner zich
vrijwillig voor het Belgisch leger. Na acht trouwe
dienstjaren ging hij opnieuw als slager aan de slag.
Momenteel woont hij in de
Kleine Karmelietenstraat in
Geraardsbergen en heeft hij
een zoon van 19 jaar.

"Ik heb voor N-VA gekozen
omwille van mijn Vlaamse
ingesteldheid. We mogen
onze Vlaamse fierheid
niet verloren laten gaan.
Verder wil ik onze stad en
omliggende gemeenten
aantrekkelijk maken voor
jonge gezinnen. Inzetten op
werkgelegenheid in eigen
streek en de aanpak van
criminaliteit zijn cruciaal.
Het is bovendien belangrijk
voor de integratie in onze
samenleving en de kansen
op werk om onze taal te
beheersen."

N-VA Geraardsbergen was erbij!

geraardsbergen@n-va.be

Sybren Verhoeven (27 jaar)
Functie bij N-VA Geraardsbergen: organisatieverantwoordelijke
Functie bij Jong N-VA: penningmeester lokale afdeling
en afdelingsraadslid bij Jong
N-VA Nationaal
Woonplaats: Gemeentestraat
in Goeferdinge
Job: Internal Sales bij Brammer NV
“Voor mij zijn vooral een
eerlijk migratiebeleid, een gezonde economie en een goede
gezondheidszorg belangrijk,

liefst in Vlaamse handen. Dit
bracht me uiteindelijk bij de
N-VA. Politiek is bij jongeren niet echt sexy, maar toch
staan de jonge welpen binnen
onze afdeling steeds klaar om
het politiek bewustzijn aan
te wakkeren op een ludieke
manier. Ik vertegenwoordig de
Geraardsbergse welpen door
te zetelen in de afdelingsraad
van Jong N-VA nationaal in
het Vlaams Parlement. We
bepalen onze standpunten,
debatteren met andere afdelingen uit Vlaanderen en we
organiseren bieravonden, reizen en filmavonden. Kortom,
verre van saai.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Fietsotheek voor kansarme gezinnen
In de strijd tegen armoede pleit onze mandataris Steven De Boe voor het oprichten van
een fietsotheek. Het principe is simpel: in plaats van een fiets te kopen, neem je een
abonnement. Zo heeft je kind altijd een fiets op maat en hoef je geen fiets meer aan te
kopen.
De Boe bracht het idee naar voren op de gemeenteraad. De bevoegde schepen
antwoordde positief en zou de fietsotheek onderbrengen in het toekomstige Huis van
het Kind.
“Vooral voor kansarme gezinnen kan het verschil maken. Hiermee zouden alle
kinderen in onze stad een kans krijgen om ook met de fiets naar school te gaan, om
met hun vrienden te fietsen en om deel te nemen aan fietstochten die door de school
georganiseerd worden”, besluit Steven.

“De fietsotheek sluit perfect
aan bij het mobiliteitsbeleid en
de promotie van Geraardsbergen als kindvriendelijke stad.”
Gemeenteraadslid Steven De Boe

Parkeerplaatsen voor mensen met beperking
In Geraardsbergen leven 2 652 personen die erkend zijn als persoon met een handicap en zijn er 1 935
geldige parkeerkaarten in omloop. Maar bij hun zoektocht naar parkeerplaatsen ondervinden zij grote
problemen.
Op de gemeenteraad van januari stelde gemeenteraadslid Ilse
Roggeman daarom de vraag naar het aantal aangepaste parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in Geraardsbergen.
De bevoegde schepen wist te melden dat er in het stadscentrum
ongeveer 73 aangepaste parkeerplaatsen zijn en ongeveer 43 in
de deelgemeenten: kortom een goede 116 voorbehouden parkeerplaatsen. “Te weinig”, volgens gemeenteraadslid Roggeman.
De schepen deelde vervolgens mee dat mensen met een beperking in Geraardsbergen overal gratis mogen parkeren en dat hij
in het komende infomagazine van de stad een artikel zal
plaatsen over de parkeermogelijkheden voor mensen met
een handicap.

gemeenteraadslid Ilse Roggeman

www.n-va.be/geraardsbergen

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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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