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N-VA-eetfestijn
Van 18 tot 22 uur

NOOD AAN DUIDELIJKERE COMMUNICATIE ROND GAS
Bij monde van gemeenteraadslid Filip Schotte vraagt de N-VA dat de stad
duidelijk communiceert rond de GAS-wet. De N-VA vraagt een
informatievergadering om de negatieve perceptie rond GAS-boetes bij de
bevolking weg te werken.
In 1999 werd op vraag van de onderbemande en overbelaste parketten gezocht
naar een manier om het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan. De oplossing
werd gevonden in de gemeentelijke administratieve sancties.

BIG BROTHER
Nu het federaal parlement de uitbreiding van de GAS-wet heeft goedgekeurd,
begint de publieke perceptie van deze GAS-wet een eigen, vaak vertekend
leven te leiden. Daar waar deze wet de overlast aan banden probeert te leggen
en wil oproepen tot burgerzin, wordt de GAS-wet gestigmatiseerd tot een soort
Big Brother, vooral gericht tégen jonge mensen.

V.U.: Myrèse Sauvage - Renskouter 24 - 9500 Geraardsbergen - info@n-va.be

GROEIENDE WEERSTAND

De mandatarissen, bestuursleden
en jonge leeuwen van N-VA
Geraardsbergen nodigen u vriendelijk uit op hun jaarlijks eetfestijn
•Volwassenenmenu: zalm,
biefstuk of ossentong (13 euro)
•Kindermenu: zalm, biefstuk of
ossentong (6,5 euro)

Om onze bevolking de juiste informatie te geven, is het politiereglement gepubliceerd op de stadswebsite. Daarin staat ook de lijst van overtredingen die in
Geraardsbergen bestraft kunnen worden met een GAS-boete. Het overgrote
deel van de bevolking raadpleegt de site helaas te weinig of helemaal niet. Dat
politiereglement is door de bank genomen voor iedereen vanzelfsprekend en
aanvaardbaar. En toch is er een groeiende weerstand tegen de beteugeling van
de overtredingen.

OPEN INFORMATIEVERGADERING
Om deze contradictie weg te werken, stelt Filip Schotte voor om een open informatievergadering te organiseren waarop het concept van de GAS-wet duidelijk
uit de doeken wordt gedaan, met concrete voorbeelden, teneinde een correct
beeld te scheppen.

Steunkaarten kosten 3 euro en
behouden hun waarde aan de kassa!
Deze gerechten worden opgediend
met groenten, saus en kroketjes.

Het is de taak van het stadsbestuur om de bevolking aan te zetten tot burgerzin, tot respect voor elkaar en de omgeving. Op die manier kan overlast worden voorkomen. De GAS-boetes zijn een doeltreffende
maatregel in het belang van iedereen.

We verwelkomen u in Feestzaal
De Reep, Felicien Cauwelstraat 11,
Nederboelare.

JONG N-VA

Contact: Filip Schotte
filip.schotte@n-va.be
0497 41 97 93

www.n-va.be/geraardsbergen

In het licht van de uitbreiding van de GAS-boetes
pleegde Jong N-VA Geraardsbergen dan weer overleg
met de andere jongerenpartijen om tot een gemeenschappelijke visie te komen. De bedoeling is dat de jongerenpartijen op termijn vaker samenkomen om te praten over
politieke thema’s.

FILIP SCHOTTE,
gemeenteraadslid

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Zwerfvuilactie in Waarbeke, Zandbergen en Nieuwenhove
De strijd tegen zwerfvuil en
sluikstorten is voor N-VA
Geraardsbergen een absolute
prioriteit. Om die stelling kracht bij
te zetten, organiseert de partij
jaarlijks een zwerfvuilactie. Dit jaar
waren de deelgemeenten Waarbeke,
Zandbergen en Nieuwenhove aan
de beurt.
“Een propere stad is niet alleen aangenaam voor de burgers maar is ook
van belang als we het toeristisch
potentieel van Geraardsbergen ten
volle willen benutten. Een vuile en
verwaarloosde aanblik is geen goede
publiciteit. Vanuit die optiek blijft de
N-VA het stadsbestuur, de bevolking
en toeristen sensibiliseren”, zegt de
partij.
De N-VA is van plan om nog meer
acties te voeren. Daarbij zullen ook
andere deelgemeenten opgeruimd
worden. “Geraardsbergen bestaat

immers niet alleen uit een stadscentrum, de deelgemeenten zijn minstens even belangrijk en verdienen
het om er netjes bij te liggen. Zeker
als je weet dat verschillende van die

deelgemeenten een erg landelijk en
groen karakter hebben. De aanpak
van zwerfvuil allerhande is primordiaal als we onze dorpen leefbaar,
fraai en aantrekkelijk willen houden.“

Eenrichtingsverkeer in driehoek Onkerzele is goede zaak
Op de gemeenteraad van 9 juli 2013
werd beslist om eenrichtingsverkeer
in te voeren in de driehoek
Botermelkstraat-OnkerzelestraatKampstraat. Een goede beslissing,
volgens de N-VA-fractie.
Fractieleider Filip D’Hose: “Bijna alle
inwoners zijn er tevreden mee,
behalve een aantal mensen in de
Kampstraat, die vrezen dat de maatregel voor hen extra verkeer van personenwagens zal veroorzaken. Maar
tegelijkertijd erkennen deze mensen
dat het eenrichtingsverkeer er in het
algemeen belang moest komen. Ik
denk dat heel wat van de wrevel van
deze mensen zal kunnen weggenomen worden door de invoering van
een gewichtsbeperking in hun straat,
door verstandige snelheidsremmende
infrastructuur en door gerichte snelheidscontroles. Daarnaast moet de
stad de nodige middelen vrijmaken
om het wegdek en de voetpaden
opnieuw aan te leggen. Tot slot is ook

geraardsbergen@n-va.be

de riolering aan een grondige beurt
toe.”

SLUIPVERKEER
D’Hose stelt dat ook de inwoners van
de nieuwe woonwijk Breekpot, die
geprangd ligt tussen de drie reeds
vermelde straten, grieven hebben.
“Het sluipverkeer van auto’s, die zich
bovendien niet aan de snelheidsbeperking van 30 km/u houden, lokt
wrevel uit omdat in de wijk heel wat
jonge gezinnen met kleine kinderen
wonen. Tijdens de laatste gemeenteraad werd beslist om aan de ingang
bovenaan de Breekpot een paaltje te
zetten om sluipverkeer onmogelijk te
maken.”
Schepen Erwin Franceus (Open Vld)
liet weten dat er met de aanpak van
Breekpot nog zal gewacht worden
om in de praktijk te zien welk effect
de invoering van eenrichtingsverkeer
heeft op het verkeer in de Breekpot.

PARKING
Er wordt ook overwogen om eventueel nog een parking aan te leggen
op een braakliggend stuk grond van
de verkavelaar. D’Hose: “Niets tegen
een parking, maar de beslissing van
de gemeenteraad kan perfect uitgevoerd worden door het paaltje 100
meter lager te zetten ter hoogte van
de elektriciteitscabine. Dan zijn de
mensen van de Onkerzelestraat en de
directie van het schooltje tevreden, en
de inwoners van de Breekpot worden
verlost van
het hinderlijke en
gevaarlijke
sluipverkeer.”

FILIP D’HOSE,
gemeenteraadslid

Alarmerende stijging kansarmoede in Geraardsbergen
In Geraardsbergen wordt goed 15 procent van de
kinderen geboren in een kansarm gezin. Een
alarmerende statistiek die blijkt uit de kansarmoedeindex van Kind en Gezin. OCMW-raadsleden Glenn
Bogaert en Caroline Tondeleir (N-VA) trekken aan de
alarmbel: “Stad en OCMW staan in de komende
maanden en jaren voor een levensgrote uitdaging.”
“De gepubliceerde cijfers voor 2012 laten weinig aan de
verbeelding over met betrekking tot de Geraardsbergse
situatie”, stelt de N-VA-fractie in de OCMW-raad. “Met
15 procent geboorten in een kansarm gezin doet onze stad
het slechter dan het Vlaams gemiddelde van 10,5 procent
en het Oost-Vlaams gemiddelde van net geen 10 procent

De cijfers liggen betekenisvol hoger dan in omliggende
steden als Aalst, Ninove, Denderleeuw, Herzele of Brakel.
Sterker zelfs, in Oost-Vlaanderen doen enkel Eeklo, Ronse
en Gent slechter.”

Historisch gegroeid
De N-VA-raadsleden merken op dat de problematiek van
de kansarmoede voor een stuk historisch gegroeid is en
dat de verouderde binnenstad en de beperkte industriële
activiteit een rol spelen in dit verhaal. “De crisis die nu al
jaren aanhoudt, heeft ook een grote impact op de kansen
die mensen genieten in onze maatschappij. Als je merkt
dat zelfs hooggeschoolde jongeren tegenwoordig in de
problemen komen met betrekking tot een plaats op de
arbeidsmarkt, weet je voldoende.”

Afkomst
Caroline Tondeleir van de N-VA ziet inzake verklaringen
ook gelijkenissen met andere steden en gemeenten:
“Sinds 2000 zijn er in onze regio 32 procent meer alleenstaanden. Het aantal eenoudergezinnen stijgt zienderogen. En ja, ook de afkomst speelt natuurlijk een rol. Bij
mensen van Oost-Europese of niet-Europese afkomt ligt
het armoederisico immers drie keer zo hoog als het
Vlaams gemiddelde. En ook in Geraardsbergen worden
meer en meer kinderen geboren in een gezin waar de
thuistaal niet het Nederlands is, een problematiek die we
enkele maanden terug al aankaartten.”

Jong N-VA: leidraad voor jongeren
De Geraardsbergse welpen zijn een bende waar plezier centraal staat met
een knipoog naar onze gezamenlijke ideologie. Geen saaie vergaderingen
voor ons maar bijeenkomsten tussen pot en pint. Elke jonge Geraardsbergenaar kan er zijn of haar ideeën delen.
Bij één van deze bijeenkomsten kwamen we bijvoorbeeld op het idee om
iets te doen rond de GAS-wetgeving. Zo reikten wij de hand naar de
andere jongerenpartijen om een gemeenschappelijke visie te creëren met
aandacht voor de jongeren.

Woorden en daden

SYBREN VERHOEVEN
voorzitter
Jong N-VA Geraardsbergen

Veel mensen kunnen alles ‘mooi’ verwoorden, maar daden blijven soms achterwege. Wij daarentegen organiseren
verschillende ludieke acties en evenementen om onze standpunten kracht bij te zetten. Ondertussen integreren we
ons in de Jeugdraad om zo een beeld te krijgen van de verschillende jongerenactiviteiten.

Minironde van de Vlaamse Ardennen
Samen met Jong N-VA Ronse organiseert onze afdeling een Minironde van de Vlaamse Ardennen. Zo willen wij
onze mooie streek en de verbroedering met onze collega’s in de kijker plaatsen. U ziet, zo nationalistisch zijn we
nu ook weer niet.
Meer info kan je vinden op: www.facebook.com/jong.nva.geraardsbergen of www.jongnva.be/geraardsbergen

www.n-va.be/geraardsbergen
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rovincie Oost-Vlaanderen:
Oost-Vlaanderen:
2 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
DENDER MONDE - Hangar 43
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Marius Meremans

18 september om 20 uur
SINT-NIKLA AS - Hotel Ser wir
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Lieven Dehandschutter

17 september om 20 uur
EVERGEM - CC De Stroming
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Joeri De Maertelaere

27 september om 20 uur
A ALST - Kaaizeventien
gastspreker: Matthias Diependaele
we
elkomstwoord: Christoph D’Haese

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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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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