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V.U. Steven De Boe
Tempelstraat 30
9500 Ophasselt

N-VA Geraardsbergen: de 'V' van Verandering
N-VA Geraardsbergen trekt met
enkele sterke figuren naar de verkiezingen van 2012. In deze editie van
ons huis-aan-huisblad stellen we jullie alvast de top 8 voor, samen met de
lijstduwer.
1) FILIP D’HOSE (42) werd in 1969
geboren in Brakel, groeide op in
Lierde, en woont sinds 1993 in Geraardsbergen: eerst 15 jaar in Ophasselt, dan drie jaar in Overboelare, en
sinds één jaar in Nederboelare. Hij is
gehuwd met Hilde Meerman, en vader
van twee dochters: Alien (17) en Ines
(12). Hij is licentiaat toegepaste taalkunde (VLEKHO) en leerkracht in het
secundair onderwijs.
Filip is actief in tal van verenigingen
waaronder de Vlaamse Volksbeweging, Marnixring en Davidsfonds. Ook
is hij lid van de Algemene Vergadering
van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds.
Hij is al 25 jaar actief lid van Volksunie
en de N-VA. Momenteel is hij naast
penningmeester van N-VA Geraardsbergen ook nog lid van het arrondissementeel bestuur en van de partijraad.
2) CAROLINE TONDELEIR (45)
werd in 1967 geboren in Gent. Ze
groeide op in Wetteren, en studeerde
aan de Gentse universiteit, waar ze een
licentie economische wetenschappen
behaalde.
Caroline verhuisde in 1991 omwille
van het werk naar Antwerpen, maar
keerde in 2002 dan toch terug naar
haar Oost-Vlaamse roots, weliswaar in
een andere stad: Geraardsbergen. In de
Oudenbergstad vestigde ze zich in de
landelijke en rustige deelgemeente
Nieuwenhove.
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Ze is momenteel werkzaam als financieel analist in een informaticabedrijf.
Ze is gehuwd en heeft twee dochters.
Haar hobby’s zijn tennis, bloemschikken, koken en lezen.
3) JOHAN PIRON (61) werd in
1951 geboren te Gent. Hij verhuisde als
jonge knaap met zijn ouders naar
Zuid-Afrika, waar hij rechten studeerde en een indrukwekkende juridische carrière uitbouwde: hij is doctor
in het arbeidsrecht en was voorheen
actief
als
professor
aan
de
Graduate School of Business Leadership in Pretoria, consultant ‘industrial
relation’” voor tal van multinationals
met vestigingen in Zuid-Afrika, en advocaat aan het Hooggerechtshof van
Zuid-Afrika.
Sinds 2002 woont Johan in Viane. Hij is
gehuwd met Myrèse Sauvage, vader
van 2 kinderen en grootvader van 2
kleinkinderen. Momenteel werkt hij
deeltijds voor de N-VA als senaatsmedewerker, en deeltijds als zelfstandige
consultant en business trainer.

Lijstduwer: FILIP SCHOTTE (49)
werd geboren in 1962 te Zottegem.
Hij groeide op in Steenhuize-Wijnhuize. Zijn ouders zijn altijd geëngageerd geweest in het lokale verenigingsleven: zijn vader was jarenlang
secretaris van FC Steenhuize, zijn moeder was penningmeester van KVLV.
Beiden waren ook actief in het Davidsfonds, waar Filip sinds kort voorzitter
van is.
Filip was onder andere actief rond
11.11.11 en Broederlijk Delen. Toneel is
zijn passie: hij stond al op de planken
bij De Eendracht in Overboelare en bij
de Rederijckerskamer en Garamondi
in Geraardsbergen. Hij is gehuwd met
Carmen Devos uit Zarlardinge. Ze
hebben een dochter Celine (20) en een
zoon Dries (18). Filip woont met zijn
gezin in Zarlardinge. Beroepsmatig is
hij commercial manager voor BelgiëLuxemburg bij het Engelse bedrijf Stovax Gazco, fabrikant van kachels en
sfeerhaarden.
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N-VA Geraardsbergen:
De 'V' van verandering (vervolg)
4) Steven De Boe (42) woont in Ophasselt. Hij is industrieel ingenieur in de burgerlijke bouwkunde en voorzitter van N-VA Geraardsbergen. Steven zetelt ook in het
arrondissementeel bestuur en de partijraad. In 2006 was
hij reeds kandidaat op de kartellijst CD&V/N-VA.
5) Glenn Bogaert (22) woont in Overboelare. Hij is student aan de Arteveldehogeschool Gent en secretaris,
webmaster en communicatieverantwoordelijke van
N-VA Geraardsbergen. Glenn is ook ondervoorzitter van
Jong N-VA Geraardsbergen.
6) Myrèse Sauvage (46) woont in Viane. Zij is ambtenaar
bij FOD Financiën, studeert psychologie aan de Open
Universiteit Gent en is organisatieverantwoordelijke van
N-VA Geraardsbergen. Myrèse genoot een zang- en

theateropleiding aan de Stedelijke Muziekacademie
Geraardsbergen.
7) Ilse Roggeman (47) woont in Geraardsbergen-centrum. Zij is opvoedster in het MPI Sint-Vincentius te
Viane en secretaris van de lokale geschiedkundige vereniging Gerardimontium. Ilse zetelt ook in de raad van
bestuur van de Geraardsbergse cultuurraad.
8) Elmire Borremans (48) woont in Nederboelare. Zij studeerde Oosterse filologie aan de universiteit Gent en
geeft les in het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Zottegem.
Elmire is de dochter van de bekende Geraardsbergse ondernemer Pieter Borremans. Haar tante Rita Borremans
was jarenlang gemeenteraadslid- en provincieraadslid
voor de Volksunie.

Pleidooi voor stemlokalen aan rusthuizen
De N-VA roept de Geraardsbergse senioren op om zich meer betrokken te voelen bij het beleid van hun stad.
Senioren hebben een rijke levenservaring en daarom is het belangrijk dat ze – in het belang van de democratie zoveel mogelijk hun stem uitbrengen zonder een beroep te doen op volmachten.
“Onze maatschappij telt alsmaar meer bejaarden. Deze mensen zijn minder mobiel en wonen vaak in een rust- en verzorgingstehuis (RVT)”, zegt Caroline Tondeleir. “Studies wijzen uit dat zij omwille van hun beperkte mobiliteit meestal
een volmacht verlenen om hun stem uit te brengen, of zelfs gewoonweg de verkiezingen aan zich voorbij laten gaan.
Met de beste bedoelingen om de bejaarde deze inspanning te sparen, gebeurt het ook al eens dat aan huisartsen wordt
gevraagd om ziekte-attesten te schrijven. Veel bejaarden vinden dit betuttelend want het neemt een deel van hun zelfstandigheid weg. Eigen keuzes kunnen maken blijft zeer belangrijk.”
BUURTBEWONERS STEMMEN IN RUSTHUIZEN
Om dit probleem op te lossen vraagt de N-VA om stemafdelingen te
organiseren in de rusthuizen, of eventueel mobiele stemlokalen vlakbij de rusthuizen. “Het inrichten van stemafdelingen is onderhevig
aan een aantal voorwaarden. Eén ervan is een minimum aantal kiezers van 150 per stemafdeling. Dat minimum aantal wordt in de
meeste rusthuizen niet bereikt. Aan deze vereiste kan echter voldaan
worden als men ook buurtbewoners zou uitnodigen om in het nabijgelegen rusthuis te gaan stemmen”, stelt Caroline.
SOCIALE ASPECT
“Deze oplossing heeft meteen ook een sociaal aspect: het brengt de
rusthuisbewoners in contact met de buitenwereld en het geeft de omwonenden de kans om kennis te maken met de senioren en hun leefwereld”.
“Uit een aantal bevragingen bij rusthuisbewoners blijkt dat zij positief
staan tegenover dit idee. Op die manier kunnen ze ondanks hun
beperkte mobiliteit toch van hun democratisch stemrecht gebruikmaken”, besluit Caroline.
Caroline Tondeleir

Ook de overheid moet de buikriem aanhalen
De efficiëntie van de overheid wordt voor Filip
D’Hose één van de thema’s waarrond N-VA Geraardsbergen zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zal opbouwen. De N-VA gelooft in een
sterk lokaal bestuur dat dicht bij de mensen staat. Maar
in tijden van economische crisis zullen ook de overheden een spaarzaam beleid moeten voeren en duidelijke
keuzes moeten maken.
Filip D’Hose: “Voor de N-VA zijn er eigenlijk slechts drie
bestuursniveaus nodig: de gemeente, Vlaanderen en Europa, met eventueel nog een tussenniveau tussen de gemeente en Vlaanderen, ongeveer ter grootte van de
werkingsgebieden van de intercommunales (bv. Denderstreek, Vlaamse Ardennen, Pajottenland, ...), maar
dan wel democratisch verkozen. In België zitten we echter met een bestuurlijke warboel van maar liefst acht niveaus: de gemeente, de intercommunale, het kanton, het
arrondissement, de provincie, gewest/ gemeenschap,
België en Europa! Dat zorgt ervoor dat de gezamenlijke
overheden in België veel te zwaar wegen.”

Volgens D’Hose is het duidelijk: de overheid moet de tering naar de nering zetten, en dat geldt ook voor de gemeentebesturen, die zich op hun kerntaken moeten
concentreren. Een overheid kan niet alles oplossen en
moet ruimte laten aan zijn burgers om zelf verantwoordelijkheid op te nemen en initiatieven te lanceren.
De N-VA wil alle diensten grondig doorlichten. D’Hose:
“Ik ben ervan overtuigd dat sommige diensten, zoals de
groendienst, onderbemand zijn. Anderzijds kunnen er
aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden bijvoorbeeld door de financiële diensten van gemeente en
OCMW te laten samensmelten. Voor de N-VA is het zonneklaar: een slank en efficiënt gemeentelijk apparaat
vormt de eerste stap in de richting van de gezondmaking
van onze zorgwekkende financiële toestand.”

Een aantal wetenschappers heeft berekend dat een gezond land tot maximaal 25 % overheidsbeslag kan verdragen. In ons land zitten we aan ongeveer 35 %, wat er
mede voor zorgt dat we zowat de hoogste belastingdruk
ter wereld hebben.

Filip D’Hose

In de kijker: Stijn Dehenau
Geraardsbergen ligt mij nauw aan het hart. Jaar na jaar zie ik onze stad langzaam van mij vervreemden. Jonge mensen blijven hier na hun studies niet langer wonen. Nochtans zijn het deze mensen die we het hardst nodig hebben om
de stad dynamisch en fris te houden.
Daarom moeten we vooral inzetten op het drukken van de woningprijzen binnen Geraardsbergen, betaalbaar wonen is ontzettend belangrijk. Dat kan door
een betere opvolging van leegstaande panden in de stad. Van de 10 kinderen
die in Geraardsbergen geboren worden is er slechts plaats voor 2 kinderen
binnen de huidige capaciteit van de stedelijke kinderopvang. Dat kan en moet
omhoog!
De jeugd werd de laatste jaren ook uit het oog verloren. We hebben wel een
goede voorziening in het centrum maar de deelgemeentes zijn vooral aangewezen op vrijwilligers. Een betere infrastructuur voor de jongeren in de
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Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”
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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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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