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Wees bij-zonder
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 bij-vriendelijke stad,
willen we alvast onze leden en sympathisanten aansporen om ook hun tuin/
terras open te stellen voor de bijtjes.
Mail uw gegevens door naar geraardsbergen@n-va.be en ontvang een zakje
leeuwenbekzaadjes. Op deze manier
draagt u alvast uw steentje ‘bij’.

Dorpsraad en Dorpsstraat
De N-VA is een volkspartij. Wij hebben aan iedereen die het wil horen
onze intentie verklaard om voor de verkiezingen te praten met zoveel
mensen en instellingen als mogelijk. Ook met de dorpsraden. Die gesprekken wordt dan in acht genomen bij het formuleren van onze prioriteiten
voor de volgende legislatuur.
Blijkbaar niet tot genoegen van iedereen.
Laat in januari heeft de participatieambtenaar van de stad, vermoedelijk in opdracht,
een mail naar alle dorpsraden gestuurd. Dit
is het belangrijkste uittreksel:

AGENDA
29 april: jaarlijks lenteontbijt in
Zaal De Reep, F. Cauwelstraat
11, Nederboelare vanaf 9 uur
20 april: op stap met N-VA te
Goeferdinge
20 mei: op stap met N-VA te
Smeerebbe-Vloerzegem
15 juli: zomerbarbecue ter
gelegenheid van de Vlaamse
Feestdag in Zaal De Garve,
Ophasselt
6 oktober: Eetfestijn in Zaal
De Reep

“We vernemen via verslagen en/of e-mails
van verschillende dorpsraden dat jullie
gecontacteerd worden door politieke partijen om eens samen te zitten. We hebben
altijd getracht om “de politiek” verwijderd
te houden van de DR en ik zou dat verder
willen respecteren.” De bedoeling is niet te
miskennen.

Straffe en ondoordachte uitspraak

Straffe uitspraak gezien ook het feit dat de
burgemeester onder de leden van de dorpsraden kandidaten rekruteert voor zijn lijst.
En een ondoordachte uitspraak, als men
twee minuten nadenkt. Lopende dossiers
moeten inderdaad a-politiek blijven. Het
kan trouwens ook niet anders. Leden van
een oppositiepartij werken meestal voltijds
en hebben noch de tijd noch de hulp van
een leger ambtenaren om zulke dossiers te
behandelen.

Veilig thuis in een welvarend Geraardsbergen

Betere participatie en communicatie
Wat we wel willen overleggen met de
dorpsraden is de evolutie van hun rol in
de volgende legislatuur. Moeten er aanpassingen komen? Moet de bevoegdheid voor
dorpsraden toegewezen worden aan een
schepen? Is er genoeg ondersteuning voor
de dorpsraden? Welk soort problematiek
mag men bij de dorpsraden verwachten in
de volgende legislatuur?

Wij hebben al een aantal gesprekken
gevoerd met inwoners, handelaars en een
paar dorpsraden. Blijkt dat de communicatiekloof tussen de bevolking en het bestuur
van de stad groot is. Als volkspartij willen
wij een betere participatie en communicatie
tussen bevolking en bestuur.

Daarom: de N-VA
praat met wie ze
wil, wanneer ze wil,
waarover ze wil.
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Woordje van de voorzitter Myrèse Sauvage

N-VA Geraardsbergen in actie

Het jaar 2018 wordt een bewogen jaar. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober worden
doorslaggevend voor de toekomst van de stad en voor heel Vlaanderen. De N-VA heeft bewezen
dat ze het verschil kan maken, dat de Verandering écht werkt, zowel op het federale niveau als
in Vlaanderen.

Midden december 2017 ging N-VA Geraardsbergen op stap
in het centrum en de deelgemeenten met doel de lokale
handelaren te bedanken voor hun inzet. In het kader van de
feestdagen werd een mooie kerstbal geschonken.

We moeten samen verder bouwen aan een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid.
Een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen, en in een welvarend Geraardsbergen.
De N-VA bewaakt de identiteit van onze Vlaamse burgers. Een actieve en open
burgerschap leidt tot een duurzame gemeenschap, met duidelijke normen en
waarden. Zo kan iedereen vooruit in Vlaanderen.
Myrèse SAUVAGE,
voorzitter N-VA Geraardsbergen

Onbeperkt met de European
Disability Card
N-VA-gemeenteraadslid Ilse Roggeman stelt voor om, naast heel wat
andere steden en gemeenten in Vlaanderen, ook in Geraardsbergen
de European Disability Card te promoten.

Op vrijdag 19 januari ging
onze nieuwjaarsreceptie door
in Villa Wilson. Genodigde
spreker was Anneleen Van
Bossuyt, wat een interessante dame! Voorzitter Steven
De Boe leidde haar in. De
aanwezigen luisterden zeer
aandachtig naar haar uiteenzetting over het Europees
Parlement.

Op 14 februari legde N-VA Geraardsbergen de vroege treinreizigers in
de watten met een chocolaatje. Het was barkoud, maar de enthousiaste reacties maakten ons hart warm voor Valentijn.

Deze kaart is voor personen met
een beperking een bewijsstuk
om aan te tonen dat ze in België
erkend zijn als persoon met een
handicap. Ze zorgt ervoor dat
de mensen met een beperking in
aanmerking komen voor specifieke toegangstarieven of andere
voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

Voordelen van de EDC

In het verleden stonden mensen
met een beperking regelmatig
in de kou wanneer ze bij vrijetijdsactiviteiten hun handicap
‘op papier’ niet konden bewijzen.
Hierdoor liepen deze mensen
soms onterecht voordelen en
kortingen mis.
Om komaf te maken met deze
pijnlijke situaties heeft staatsse-

Geraardsbergen ontving op 1 februari toppoliticus Theo Francken in een volle zaal in het Arjaantheater.
Als arrondissementele organisatie waren we verheugd dat deze activiteit in onze stad mocht doorgaan!

geraardsbergen@n-va.be

cretaris Zuhal Demir een kaart
opgesteld waardoor personen met
een handicap eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen
dat ze recht hebben op bepaalde
voordelen.
Gemeenteraadslid Ilse Roggeman
hoopt dat ook Geraardsbergen
deze European Disability Card
in voege brengt in zijn dienstverlening. Deze kaart is trouwens
geldig in zeven andere Europese
landen.
Ilse ROGGEMAN
gemeenteraadslid

 ie deze kaart wil aanvragen of meer informatie wenst
W
kan dit doen via het internet bij FOD Sociale ZekerheidDirectie Generaal Personen met een handicap en het VAPH
(Vlaams Agentschap personen met een handicap).

Veilig thuis in een welvarend Geraardsbergen
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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