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Astridlaan - oplossing in het  
vooruitzicht?
De verkeersproblemen in de Astridlaan slepen al lang aan. In 2006 
waren er veel klachten over de verkeersonveilige situatie op deze druk-
ke weg. Vooral het kruispunt van de Astridlaan en de Marktweg was 
toen een groot probleem. In 2007 kreeg een aannemer de opdracht van 
het Vlaams Gewest om het kruispunt van de Astridlaan en de Ouden-
aardsestraat aan te passen. De afslagstrook voor het verkeer naar het 
stadscentrum moest langer gemaakt worden en vooral tijdens de spits-
uren moest de filevorming naar het stadscentrum verminderd worden.

Veiligere oversteekplaats na  
aanrijding
Onlangs kwam er een veiligere oversteek-
plaats op het kruispunt van de Astridlaan 
met de  Felicien Cauwelstraat. Twee voet-
gangers waren daar al aangereden door 
een wagen. De aanpassing had al langer 
moeten gebeuren. Ook de verkeerslichten 
aan de Oudenaardsestraat moesten aan-
gepast worden.

Volledige herinrichting is nodig
Een herinrichting van de gewestweg over 
het volledige traject van de Astridlaan 
is broodnodig, zeker omdat er veel meer 
vrachtwagens van die weg gebruik maken 
sinds de invoering van de kilometerhef-
fing. Het aantal vrachtwagens is van 90 
tot 350 per dag gestegen. Volgens Vlaams 
volksvertegenwoordiger Matthias Die-
pendaele, die hierover een parlementaire 

vraag stelde aan minister van Mobiliteit 
Ben Weyts, start men binnenkort met een 
volledige herinrichting. Eerst zal men een 
studie uitvoeren die ongeveer anderhalf 
jaar in beslag neemt.

De bedoeling is om uiteindelijk vanaf het 
kruispunt met de Zonnebloemstraat tot 
de rotonde aan de Geuzenhoek de weg, de 
rioleringen, de fiets- en voetpaden zowel 
als de parkeerstroken volledig te herbekij-
ken. Voor die studie kan beginnen moet 
een samenwerkingsovereenkomst tussen 
de stad en de rioolbeheerder gefinaliseerd 
worden.

We leven in hoop. Vanzelfsprekend zullen 
onze lokale N-VA-mandatarissen helpen 
waar ze kunnen om de contacten met de 
gewestregering zo vlot mogelijk te laten 
verlopen.

Hang het beest 
uit op 11 juli!

De Vlaamse feestdag komt eraan. 
Het ideale moment voor meer dan 
zes miljoen Vlamingen om onze 
fierheid te tonen. 

Laat dus op dinsdag 11 juli de 
Vlaamse Leeuw trots wapperen 
aan uw gevel. De leeuwenvlag 
staat symbool voor de verbon-
denheid met Vlaanderen, de 
gemeenschap waar u en ik deel 
van uitmaken.

Heeft u op 11 juli de vlag 
uithangen? Dan brengen de 
mandatarissen en bestuursleden 
van N-VA Geraardsbergen u een 
bezoekje. En dat doen ze niet met 
lege handen. Ze overhandigen 
u met veel plezier een gele roos 
om de Vlaamse feestdag letterlijk 
en figuurlijk in de bloemetjes te 
zetten.

Heeft u nog geen leeuwenvlag? 
Voor 8 euro bezorgen wij u een 
exemplaar. Geef ons een seintje 
op 0472/46 36 58 of  
geraardsbergen@n-va.be.

 Johan Piron

Fractieleider N-VA 
Geraardsbergen
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N-VA Geraardsbergen in beeld

Kermis op maat
Op de gemeenteraad van 25 april 2017 stelde ge-
meenteraadslid Ilse Roggeman voor om in navol-
ging van enkele andere steden en gemeenten een 
‘kermis op maat’ te organiseren voor kinderen met 
een beperking. Ook dit hoort bij de uitstraling van 
een stad of gemeente die mensen met een handicap 
respecteert.
Gemeenteraadslid Ilse Roggeman stelde de ‘kermis op maat’ 
voor op de gemeenteraad. Dit zou perfect mogelijk kunnen zijn 
door de stad afspraken te laten maken met de foorkramers om 
op de bestaande kermissen voor een tweetal uren de mechani-
sche attracties aan te passen qua snelheid en duur.

Het gemeentebestuur stond niet weigerachtig tegenover dit initi-
atief, maar omwille van de complexiteit van de organisatie werd 
dit voorstel nog niet onmiddellijk op gejuich onthaald. N-VA 

Geraardsbergen neemt zich alvast voor 
nader onderzoek te doen en dit punt op 
een later tijdstip terug aan te halen. 

 Ilse Roggeman
Gemeenteraadslid

Op 21 mei konden een 80-tal aanwezigen genieten 
van een uitgebreid ontbijt. Kamervoorzitter Siegfried 
Bracke was gastspreker.

Ook dit jaar verraste N-VA Geraardsbergen  
de mama’s met een bloemetje op Moederdag.

Met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaf de 
Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan de concept-
nota `Stimulering vrijwillige fusie'.  Die goedkeuring zet verder 
in op de vrijwillige fusies en het stimuleren  - dus niet ver- 
plichten - van gemeentelijke samenvoegingen.

Meerdere voordelen
Raadslid Filip Schotte ziet meerdere voordelen aan een fusie: 
“Ik denk dan aan besparingen door schaalvergroting voor wat 
betreft inzet van mensen en materialen, een kwaliteitsvollere 
dienstverlening en grotere bestuurskracht op domeinen zoals 
IT, HR en mobiliteit.”

Bovendien kunnen fuserende gemeenten genieten van een  
overname van hun schulden door de Vlaamse overheid.  
Concreet gaat het over maar liefst 500 euro schuld per inwoner 
van de deelnemende gemeenten. 

Verkennende gesprekken
Op de jongste gemeenteraadszitting nodigde raadslid Filip 
Schotte dan ook het Geraardsbergse stadsbestuur uit om  
pijnpunten en opportuniteiten van een fusie te bekijken en  
verkennende gesprekken aan te knopen met mogelijk  
geïnteresseerde buurgemeenten. 

N-VA Geraardsbergen gelooft in gemeentelijke fusie
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N-VA luistert naar u
Op de laatste bestuursverkiezingen in 2016 werd Bart De Muynck verkozen tot nieuwe ledenverant-
woordelijke. Zijn visie op deze functie is duidelijk: een ledenverantwoordelijke moet er zijn voor de leden. 
Zijn taak bestaat uit enerzijds de opvolging van de ledenlijst en het aantrekken en verwelkomen van nieuwe 
leden en anderzijds om het direct communicatiekanaal tussen de leden en het N-VA-bestuur te zijn.  

Huisbezoeken
Nieuwe leden zijn belangrijk, maar het is minstens even 
belangrijk om onze bestaande leden te kennen en hun 
belangen te behartigen. En hoe kan je de leden beter leren 
kennen dan persoonlijk bij hen op bezoek te gaan? Samen 
met fractievoorzitter Johan Piron, heeft Bart sinds november 
meer dan 35 leden bezocht. ’s Avonds na het werk of op 
zondagochtend, geen moment wordt onbenut gelaten want er is 
nog een hele weg te gaan! 

Tijdens deze bezoeken wordt de werking van onze lokale afdeling 
toegelicht en kunnen de leden alle mogelijke vragen stellen. “Het 
is voor ons ook van cruciaal belang om te weten wat er leeft 
onder de leden. Met welke problemen worstelen zij? Wat zouden 
zij graag veranderd zien? Indien het binnen onze bevoegdheid 
ligt, zoeken we samen naar oplossingen”, aldus Bart.

Persoonlijke aanpak werkt
En deze persoonlijke aanpak werkt. De bezochte leden zijn zeer 
tevreden met onze bezoeken. Het ledenaantal stijgt zienderogen 
en het aantal bezoekers op onze website en Facebookpagina is 
opmerkelijk toegenomen. Of dit rechtstreeks gelinkt is aan onze 
nieuwe aanpak is moeilijk te achterhalen, maar het is logisch 
dat tevreden leden hun enthousiasme uitdragen naar vrienden, 
buren, kennissen. 

Wij zullen gedurende de volgende 
maanden alle overige leden bezoeken. 
Hebt u echter een dringende vraag, 
aarzel dan niet om zelf contact op te 
nemen via geraardsbergen@n-va.be. 

Op stap met N-VA: 
Maak kennis met onze bestuursleden en man-
datarissen bij een gezellig drankje. Zondag 
24 september om 11 uur in Moerbeke. Meer 
informatie over de locatie via de website of 
Facebookpagina.

Driedaagse viering Vlaamse Feestdag: 
9 juli: zomerbarbecue met optreden en kindera-
nimatie, 10 juli: rozenactie op de markt, 11 juli: 
viering Vlaamse Feestdag. Alle informatie vindt 
u op www.n-va.be/geraardsbergen.

Jaarlijks eetfestijn:  
3 november in zaal De Reep, Nederboelare.

ACTIVITEITENAGENDA

 Bart De Muynck
Ledenverantwoordelijke
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


