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GERAARDSBERGEN
WELKOM OP ONS
EETFESTIJN!

Vrijdag 23 oktober

V.U.: Myrese Sauvage, Renskouter 24, 9500 Geraardsbergen

Van 18.30 uur tot 21.30 uur
Feestzaal De Reep
Felicien Cauwelstraat 11,
Nederboelare (Geraardsbergen)
De mandatarissen, bestuursleden en
jonge leeuwen van N-VA Geraardsbergen nodigen u vriendelijk uit op
hun jaarlijkse eetfestijn. Kaarten
verkrijgbaar bij de mandatarissen en
bestuursleden. Steunkaarten kosten
3 euro en behouden hun waarde aan
de kassa. Wij hopen u talrijk te mogen
verwelkomen!
Prijs:
• 14 euro voor volwassenen
• 7 euro voor kinderen
Op het menu:
• Volwassenenmenu
stoofvlees op Vlaamse wijze kalkoenfilet met groenten en saus naar
keuze - tongrolletjes op Normandische wijze
• Kindermenu
Stoofvlees - kalkoenfilet – tongrolletjes
Deze gerechten worden opgediend
met diverse groenten, saus en frietjes.
Meer info?
Filip Schotte - 0497 41 97 93 filip.schotte@n-va.be
Ilse Roggeman - 0476 70 13 92 ilse.roggeman@n-va.be

www.n-va.be/geraardsbergen

Eindelijk bouwvergunning
voor stuw en sluis op Dender
Begin dit jaar beloofde Vlaamse
Parlementslid Marius Meremans
op onze nieuwjaarsreceptie om
de overstromingsproblematiek
in onze regio te blijven opvolgen. En Marius hield woord!
Begin september werd namelijk
de vergunning voor de vernieuwing van de stuw en sluis
eindelijk afgeleverd.

Er blijft nog veel werk aan de winkel
maar er is duidelijk vooruitgang. Vlaams Parlementslid Marius Meremans
“Onder minister Ben Weyts wordt er
nu eindelijk vooruitgang geboekt”, zegt
Marius Meremans. “Nieuwe stuwen
en sluizen zijn geen mirakeloplossing,
maar ze vormen wel een onmisbare
schakel in het geheel, naast onder
meer overstromingsgebieden en waterbekkens. Het is nu aan de lokale
overheid om de Dender verder op te
waarderen op recreatief en toeristisch vlak.”

DOSSIER BLIJVEN OPVOLGEN

De renovatie van het Geraardsbergse
sluizencomplex langs de Sasweg
maakt deel uit van het project ‘Stuwen
op de Dender’. Hiermee wil waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal
de overstromingen van de Dender
indijken. In Geraardsbergen worden
de stuwen, het dienstgebouw en de
omgeving vernieuwd. Er komt ook een
vistrap en de sluis wordt aangepast.

Dat burgemeester De Padt het in de
pers over misplaatste euforie had,
doet bij N-VA Geraardsbergen de
wenkbrauwen fronsen. De kritiek van
De Padt is bizar omdat steeds gezegd
is dat deze maatregelen een onderdeel
vormen van een hele reeks maatregelen. De stuw en sluis zijn wél
essentieel en broodnodig. Het zou
hem sieren om constructief mee
te werken en lokale maatregelen te
nemen, die alle Geraardsbergenaars
ten goede komen.
“Ik zal als parlementslid uit de streek
de waterbeheersing in de Denderregio
blijven opvolgen”, besluit Marius
Meremans. “Er blijft nog veel werk
aan de winkel maar er is duidelijk
vooruitgang.”

Vluchtelingen welkom in Geraardsbergen
(onder voorwaarden)
Onze partij staat positief tegenover de sp.amotie voor de opvang van vluchtelingen.
“Met het principe dat ook Geraardsbergen
zijn steentje moet bijdragen, gaan we akkoord. Maar uiteraard moeten daar in een
later stadium bepaalde voorwaarden en
afspraken aan gekoppeld worden”, zeggen
Johan Piron, fractieleider in de gemeenteraad,
en OCMW-raadslid Glenn Bogaert.

In de gemeenteraad van september liepen de gemoederen tussen de meerderheid en sp.a hoog op.
Uiteindelijk haalde de N-VA de angel uit de discussie
met het voorstel om een commissievergadering in te
richten. Daarin moet een breed gedragen vergelijk
gevonden worden over de rol die onze stad moet vertolken inzake de opvang van vluchtelingen.

GERAARDSBERGEN DRAAGT STEENTJE BIJ
De oorlog in Syrië zorgt momenteel voor een grote
instroom van vluchtelingen in Europa. Ook ons land
ondervindt daar duidelijk de gevolgen van. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken riep
de steden en gemeenten onlangs nog op om 1 600 opvangplaatsen in te richten. Als elke stad of gemeente
één gezin kan helpen, zou dit al een belangrijke stap
zijn om de toestroom het hoofd te bieden.
Wij steunen de oproep van onze staatssecretaris. Er
is momenteel nood aan opvang voor de vluchtelingen
die al in ons land zijn. Die last moet wel verdeeld
worden over het hele land. De motie van onze socialistische collega’s behelst dat principe. Er wordt nog
niet gesproken over een specifiek aantal asielzoekers.
“Over de modaliteiten kunnen we het pas hebben
eens er sprake is van een concreet project voor opvang”, oppert fractieleider Johan Piron.

geraardsbergen@n-va.be

Sarah-Amilia Derijst (22)

Joeri Vos (42)

• Woont in de Gentsestraat in
Nederboelare
• Rechtenstudent aan Universiteit Gent

• Bestuurslid N-VA Geraardsbergen
• Woont op de Aalstsesteenweg in
Schendelbeke
• Raadgever als ervaringdeskundige
andersvalide rolstoelgebruiker

Sarah-Amilia is een sociale en actieve Geraardsbergenaar.
In het weekend zit ze niet stil. Ze heeft ook een wekelijks
eigen radioprogramma op de lokale radiozender MIG. Als
ze geen radio aan het maken is of niet aan het studeren is,
houdt ze zich graag bezig met lezen, iets te gaan eten, een
studentenjob, haar hondje en katjes, shoppen of amusement
met vrienden.

PUBLIEKE OPINIE OOK BELANGRIJK
Ook OCMW-raadslid Glenn Bogaert staat positief
tegenover de motie van sp.a, maar wijst op het feit dat
de sociale nood in Geraardsbergen al erg hoog is en
de stad dus slechts in de mate van het mogelijke een
bijdrage kan leveren: “Ik sta daarmee op de lijn van
onze OCMW-voorzitter David Larmuseau, die al aanhaalde dat de capaciteit die we lokaal kunnen creëren
hoe dan ook beperkt zal zijn.
Gelukkig voorziet onze staatssecretaris in financiële
middelen via het reservefonds van Fedasil. Dat is een
belangrijk gegeven met het oog op een lokale inspanning.”
Natuurlijk beseft de N-VA dat wij rekening moeten
houden met de publieke opinie. Mensen zijn bereid
om solidair te zijn met medemensen in nood. Maar
we moeten wel realistisch blijven en luisteren naar de
verzuchtingen van de burger.
Het is onmogelijk om iedereen te helpen. We hebben
onze lokale middelen broodnodig om de sociale problematiek in Geraardsbergen aan te pakken. Dat moet
nog altijd de prioriteit zijn.

Volgens de N-VA is het aangewezen om met alle partijen rond de tafel te gaan zitten om tot een overeenstemming te komen. Het zou naar
de bevolking toe een sterk signaal
zijn als we met één stem spreken
over een problematiek die een
grote impact heeft op de samenleving, ook op lokaal niveau.

Deze problematiek heeft niet alleen een impact op
Europese schaal, maar ook op Geraardsbergen. Gemeenteraadslid Johan Piron

Bestuursleden in de kijker

We verliezen de sociale problematiek
in onze stad niet uit het oog. OCMW-raadslid Glenn Bogaert

Naast bestuurslid van N-VA Geraardsbergen is Sarah-Amilia
ook ondervoorzitter van Jong N-VA Geraardsbergen. “Ik kom
uit een Vlaams-nationalistische familie en heb zo de liefde
voor politiek meegekregen”, zegt ze. “De gesprekken over
politiek met mijn grootvader Pieter Borremans hebben mijn
interesse in de politiek aangewakkerd. Mijn moeder Elmire
Borremans is ook bestuurslid van N-VA Geraardsbergen.”

Joeri is gehuwd met Sofie en is de broer van oud-N-VAbestuurslid en penningmeester Nancy Vos. Hij is de zoon van de
bekende Hollander Piet Vos, die zijn ronde deed met groenten en
fruit en later antiek en brocante verkocht in zijn galerij Pierewiet
in Overboelare. Joeri bezit een diploma in autotechniek (specialisatie dieselmotoren), kunst, zang en muziek. Hij was ambulancier bij de Belgische krijgsmacht en in een vorig leven was hij lid
van verschillende muziek en kunstverenigingen.
“Ik was al vroeg geboeid door politiek en ondanks mijn Nederlandse afkomst ben ik en voel ik mij een rasechte Vlaming.
Vandaar mijn keuze voor de N-VA”, verklaart Joeri. “Onze partij
is de meest sociale. Vanuit dat standpunt wil ik mij als persoon
met een zware handicap niet enkel focussen op het sociale,
maar ook op een toegankelijke infrastructuur en veiligheid. Ook
werkgelegenheid voor alle doelgroepen is essentieel. Tot slot
wil ik als natuur- en dierenliefhebber het groene en natuurlijke
karakter van onze toeristische streek behouden.”

Sterretjesweide in
Geraardsbergen
kan helpen bij
rouwverwerking
Gemeenteraadslid Ilse Roggeman lanceerde het
voorstel om een sterretjesweide in te richten op
onze lokale begraafplaatsen. Zo kunnen ouders
met een levenloos geboren kindje die niet kiezen
voor een begrafenis of een crematie ook waardig
afscheid nemen en hun kindje ook een persoonlijk
plekje geven. Door het plaatsen van een sterretje
op een ijzeren staaf bijvoorbeeld.
Een sterretjesweide fungeert als een uiterlijk teken van
respect voor het ongeboren leven. Dit is psychologisch
erg belangrijk voor ouders en familieleden van doodgeborenen, ongeacht de duur van de zwangerschap.
Cijfers uit 2011 tonen aan dat al 129 van de 308 Vlaamse gemeenten een sterretjesweide hebben ingericht.
BURGER INFORMEREN
Sinds 2014 kunnen ouders, ongeacht de duur van de
zwangerschap, kiezen voor een sterretjesweide, een

www.n-va.be/geraardsbergen

begrafenis of een crematie. Vanuit die optiek vroeg
raadslid Ilse Roggeman om het politiereglement aan
te passen en de passage ‘na een zwangerschapsduur
van ten volle 12 weken’ te schrappen en om via de gemeentelijke infokanalen, huisartsen, ziekenhuizen en
bewoners van onze stad
duidelijk te informeren.
Zo weet iedereen dat
vanaf nu ook de mogelijkheid bestaat om op
een respectvolle manier
afscheid te nemen van
zelfs de kleinste
overledenen.

Ilse Roggeman, gemeenteraadslid

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken
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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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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