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N-VA Geraardsbergen kijkt naar de toekomst
De resultaten van de lokale verkiezingen
waren niet wat we hadden gehoopt. Van
vijf zetels vielen we terug op twee. We
nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid. Blijkbaar zijn we er niet in geslaagd
om alle kiezers uit 2012 tevreden te stellen.
Het moet dus duidelijk beter.
Met een nieuwe voorzitter en een nieuwe
fractieleider willen we een frisse start
maken. Ons hele bestuur zal er zich op
toeleggen om het contact met de inwoners
van Geraardsbergen te herstellen.
Daarvoor zullen we tijd noch moeite
sparen. Want u kent ongetwijfeld het
spreekwoord: vertrouwen komt
stapvoets, maar vertrekt in galop.
Een aantal initiatieven hebben we al
genomen, en er zullen er nog andere
volgen.

Zondag
27 januari
van 11 tot
14 uur

Maar dat we er zullen geraken, is zeker.
Heel wat mensen staan klaar om erin te
vliegen. Niet alleen de oude bekenden die
zich engageren om opnieuw het roer in
handen te nemen. Ook een nieuwe groep
enthousiaste N-VA’ers die als vrijwilligers
de handen uit de mouwen willen steken.
En dan zijn er nog de talrijke ouwe
getrouwen die bereid zijn om opnieuw
hun steentje bij te dragen.
Uiteraard rekenen we ook op u. Met uw
steun en vertrouwen kunnen we de bladzijde omslaan en zullen we er weer staan.
Laat dus van u horen. Bezorg ons uw vragen, verzuchtingen, wensen … Wij doen er
alles aan om uw mening te laten meetellen.
Afspraak in 2024: dan zullen onze
constructieve oppositie en het hernieuwde
contact met de inwoners hopelijk hun
vruchten afwerpen.

Gabriël Schaut
Voorzitter N-VA Geraardsbergen

Kerstshoppen?
In Geraardsbergen natuurlijk!
N-VA Geraardsbergen hecht veel belang aan een bloeiende handel, zowel in als buiten
het centrum van onze stad. Om de zuurstof in onze lokale economie te houden,
vragen we uw aandacht voor onze handelaren, zeker in de eindejaarsperiode.

Nieuwjaarsreceptie met
Karim Van Overmeire in zaal
Dance Progress, Gaverstraat 37 te
Geraardsbergen.

Veilig thuis in een welvarend Geraardsbergen

Een leuke trui, een tof accessoire of een handige
cadeaubon? Ook in onze Geraardsbergse winkels
zijn die te vinden! Blijf voor uw kerstshopping
dus eens in Geraardsbergen en steun de
plaatselijke handelaren.
Ook dit jaar doen we trouwens onze eindejaarsactie en mogen heel wat handelaren een leuke
attentie verwachten!
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Vrouwen aan de macht
Momenteel zetelen Ilse Roggeman en Elmire Borremans als gemeenteraadslid voor de N-VA.
Maak hier kennis met hen.

Elmire Borremans
Gemeenteraadslid

Elmire Borremans zal wegens het ontslag van Johan Piron tijdens de laatste maanden van deze
bestuursperiode in de gemeenteraad zetelen. Geraardsbergen ligt haar nauw aan het hart. Ze is
hier opgegroeid en heeft de stad zien evolueren.
Ze wil zich graag inzetten voor de stad en zijn inwoners. De problemen in onze stad moeten
volgens haar durven worden benoemd en aangepakt. De plaatselijke ondernemers en horeca
zijn het visitekaartje van Geraardsbergen. Daarom moeten wij die mensen steunen en het centrum
opwaarderen.
Geraardsbergen is een oude stad en een toeristische trekpleister. De historiciteit van de stad moet
dan ook bewaard blijven. Samenwerken met de dorpsraden is belangrijk om zo Geraardsbergen te
laten groeien tot een aangename stad waar veiligheid en samenhorigheid primeren.

Ilse Roggeman

Gemeenteraadslid
Ilse Roggeman is 53 jaar en afkomstig uit Ninove. Haar professionele loopbaan bracht haar naar
Geraardsbergen. Deze groene long in de Vlaamse Ardennen met zijn rijke geschiedenis stal haar
hart. Ruim dertig jaar is Ilse al werkzaam als opvoedster in het ondersteunings- en zorgcentrum
Sint-Vincentius te Viane.
Haar engagement in het verenigingsleven en haar professionele ervaring deden Ilse beseffen dat
voor wie werkelijk iets wil veranderen de politiek de enige weg is. De voorbije jaren heeft ze zich
vooral toegelegd op de toegankelijkheid van mensen met een beperking, maar ook milieu, erfgoed
en cultuur kregen haar aandacht.
In oktober werd ze herverkozen als gemeenteraadslid. Als N-VA’er wil ze zich inzetten voor een
transparant en efficiënt beleid op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau.
Buiten de politiek maakt ze vooral tijd voor Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor
lokale geschiedenis waarvan ze secretaris is, en voor Marnixring Vlaamse Ardennen, waar ze
onlangs als voorzitter werd verkozen.

Bedankt!
geraardsbergen@n-va.be
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Een moskee in Geraardsbergen? Liever niet!
Kort na de verkiezingen verscheen het fake nieuws dat er plannen waren om op korte termijn een moskee op
te richten in Geraardsbergen. N-VA Geraardsbergen nam daarover snel een standpunt in en kwam daarmee
zelfs in het nieuws op TV Oost. Gemeenteraadslid Ilse Roggeman, licht onze opinie toe.

Gemeenteraadslid
Ilse Roggeman
legt op TV Oost uit
waarom de N-VA
geen voorstander is
van een moskee in
Geraardsbergen.

“Als democratische partij dragen we godsdienstvrijheid
hoog in het vaandel. De islam is een erkende godsdienst in
België. Maar de komst van een moskee botst met de visie
die de N-VA heeft voor onze Vlaamse Denderstad.
De moskee zal ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht
hebben, ook op mensen van buiten Geraardsbergen die
hier hun geloof willen komen beleven. Het zal de integratie
onder de Vlaamse bevolking niet ten goede komen. Ook in
mogelijke toekomstige dossiers zullen we hetzelfde standpunt aanhouden”, aldus Ilse.

Heraanleg kruispunt
De Vier Wegen kon
veel beter
Door geen input te geven bij de uitwerking van het
kruispunt De Vier Wegen heeft het stadsbestuur
de kans gemist om van de heraanleg een succes te
maken. Het nieuwe kruispunt zal niet verkeersveiliger zijn en verkeersoverlast dreigt voor
Overboelare en de Astridlaan.
Op de gemeenteraad van 13 november interpelleerde raadslid
Filip D’Hose de bevoegde schepen over de werken aan het
kruispunt De Vier Wegen. Filip licht toe: “Ik ben mij er terdege
van bewust dat het gewestwegen zijn en dat dit dus geen gemeentelijke bevoegdheid is, maar mijn interpellatie had betrekking
op de inspraak van de stad in de ontwerpfase. Want het is wel
degelijk zo dat er aan de stad gevraagd werd om input te leveren
bij het concipiëren van het nieuwe kruispunt, namelijk via de
provinciale commissie Verkeersveiligheid.”

Contact met Agentschap Wegen en Verkeer

Uit de antwoorden van de schepen bleek dat de stad op geen
enkel moment advies gevraagd heeft bij burgers en dorpsraden,
omdat men ervan uitging dat het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) dat zou doen. “Maar daar is er iets grondigs fout
gelopen”, zegt Filip. “Want volgens de schepen beweert het
AWV dat er niemand geïnteresseerd was om input te leveren.
Ons bestuurslid Patrik Coone beschikt nochtans over schriftelijke
bewijzen dat hij diverse keren met het AWV contact had omtrent de inrichting van het nieuwe kruispunt. Ofwel vertelt het

Volgens Patrik Coone en Filip D’Hose heeft het
stadsbestuur heel wat kansen gemist om de mobiliteit
op de Astridlaan en in Overboelare te verbeteren.
AWV onwaarheden aan de schepen, ofwel schuift de schepen
zijn gebrek aan initiatief op het AWV af.”

Gemiste kans voor betere mobiliteit

Patrik Coone, die het dossier al jaren volgt, is scherp voor het
gemeentebestuur: “De plannen kunnen waarschijnlijk niet meer
gewijzigd worden, en dat is doodjammer. Dit is echt een gemiste
kans om twee redenen. Ten eerste zal het nieuwe kruispunt er
voor voetgangers en fietsers niet veiliger op worden. Wij vinden
het kras dat er geen verkeerslichten komen omdat één handelszaak daarvan last zou ondervinden. De verkeersveiligheid
van duizenden weggebruikers wordt zo opgeofferd voor de
commerciële belangen van enkelen.
Ten tweede is het spijtig dat er geen aansluiting gemaakt wordt
met de nog te ontwikkelen ringweg rond Geraardsbergen. Net
nu ze in Wallonië bekendmaken dat de ontsluiting van Lessines
– en de rechtstreekse verbinding met de A8 die daarbij hoort –
binnenkort wordt opengesteld. Wij houden ons hart vast voor
de bewoners van Overboelare en de Astridlaan.”

www.n-va.be/geraardsbergen

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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

/

/

