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Geraardsbergen
extra in de kijker

GERAARDSBERGEN
Ontbijtbuffet

met staatssecretaris Elke Sleurs

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

N-VA-gemeenteraadslid Filip
Schotte nam het initiatief om onze
stad extra in de toeristische kijker
te zetten. Hij kon ervoor zorgen dat
Geraardsbergen deze zomer gaststad is van de Davidsfonds Zomerzoektocht. “De Rolls-Royce onder
de zoektochten”, dixit Vlaanderen
Vakantieland. Naar schatting
25 000 mensen zullen tussen 6
juni en 20 september onze stad en
streek bezoeken voor deze amusante en leerrijke auto- en fietszoektocht.
“Ik nam deel aan de meeste zomer
zoektochten. Ik wist dat dit voor
Geraardsbergen een enorme
promotie zou betekenen. Twee jaar
geleden stapte ik met het idee naar
cultuurschepen Kristin Vangeyte,
legde haar het
concept van
de zoektocht
uit en zij was
meteen gewonnen voor
het project.
Geraards
bergen komt
nu in het rijtje
Filip Schotte
van steden
als Hasselt,
Brugge, SintNiklaas, Poperinge en Malle. En
daar ben ik bijzonder trots op”, zegt
raadslid Schotte.

www.n-va.be/geraardsbergen

WANNEER? Zondag 26 april 2015 van 9u tot 10u30
WAAR? Feestzaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 11 in Nederboelare
(Geraardsbergen)
PRIJS: 9 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen

Kaarten zijn verkrijgbaar bij onze mandatarissen en bestuursleden
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

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

Ilse Roggeman
gsm: 0476 70 13 92
ilse.roggeman@n-va.be

OCMW kiest voor keuken in eigen beheer

"Reizigers die langs de achterkant binnenkomen, moesten zich voor vertragingen of spoor
wissels gaan informeren in de centrale hal, want op de perrons zelf zijn er evenmin schermen.
Daardoor riskeerden reizigers op de verkeerde trein te stappen", stelde D'Hose.
Burgemeester Guido De Padt beloofde zijn verzoek door te spelen aan de minister en aan
Filip D’Hose
Infrabel. Ons raadslid bleef echter maandenlang wachten, mailde onze burgemeester zonder
resultaat en herhaalde zijn vraag dan maar. “Jullie kunnen dit toch zelf vragen aan jullie verkozenen”, snauwde De Padt. Nochtans had hij zelf voorgesteld om het verzoek over te maken. Uiteindelijk bleek
dat onze verstrooide burgemeester over een e-mail van april(!) met een positief antwoord van Infrabel had
gekeken. Het scherm werd in het najaar van 2014 geplaatst.

De OCMW-raad besliste in februari om het cateringcontract met Medirest niet te verlengen. Dit betekent dat het
OCMW in de toekomst zelf maaltijden zal bereiden. De N-VA steunde het voorstel van Open Vld en CD&V, ook
al is er sprake van een aantal risico’s en ligt er heel wat werk op de plank.

(c) Frank Eeckho

De aanhouder wint. Dat bleek toen N-VA-raadslid Filip D’Hose in de gemeenteraad van oktober
een vraag van april 2014 herhaalde voor een bijkomend aankondigigingsscherm aan de achterkant van het station. Na een discussie met onze burgemeester kwam er witte rook uit de schouw.
Infrabel plaatste intussen een extra scherm en dat is een zegen voor de pendelaars.

ut

Aankondigingsscherm aan achterkant station

“Niet langer samenwerken met een cateraar levert een stevige besparing op en dat is een
opsteker in financieel moeilijke tijden”, zegt OCMW-raadslid Glenn Bogaert. “Al moeten
we natuurlijk steeds de kwaliteit van het eten blijven garanderen. De tevredenheid van
onze bewoners van de woonzorgcentra, De Maretak en de mensen die maaltijden aan huis
krijgen, is het belangrijkste. We vinden het overigens een sociale keuze om de maaltijden aan
huis niet verder uit te besteden.”
Alle fracties zullen nauw betrokken worden bij het uittekenen van de plannen. “Op die
manier kunnen de oppositiepartijen bijsturen waar nodig. We moeten er ook over waken dat
onze zorgmedewerkers niet verpletterd worden onder het werk. Hun kerntaak is bewoners
verzorgen en niet het opdienen van maaltijden. Het is belangrijk dat we de volledige steun
van deze mensen hebben.”

Glenn Bogaert

N-VA Geraardsbergen zit niet stil
In de kijker: Gabriël Schaut

Dag van de Vrijwilliger’ 5 december 2014
Een delegatie onder leiding van voorzitter Myrèse Sauvage en fractieleider in de gemeente
raad Johan Piron zette in november Nancy
Van Liefferinge van SOS Wilde Dieren in de
bloemetjes.

•
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•
•
•
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Nieuwjaarsreceptie’ 31 januari 2015

Ondervoorzitter N-VA Geraardsbergen
53 jaar oud
Woont in de Beverstraat in Viane
Getrouwd met Diana Radu en trotse papa van Casandra
Masterdiploma’s toegepaste talen Engels-Spaans, Psychologie en Pedagogie
Werkt bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
Waarom N-VA? “Ik ben een fiere Vlaming en sterk sociaal geëngageerd, maar de middelen moeten rechtvaardig verdeeld worden. Mensen die het nodig hebben, moeten meer
ondersteund worden. Onze partij sluit niemand uit, iedereen mag deel uitmaken van de
gemeenschap. Vlaming ben je niet, maar word je. Vlaming zijn heeft niets te maken met de
afkomst, maar wel met de manier waarop je de toekomst ziet.”

Vlaams Parlementslid Marius Meremans
luisterde onze nieuwjaarsreceptie
op met een uiteenzetting over de
overstromingsproblematiek van de Dender.

Valentijnsactie 13 februari 2015
Voor het achtste jaar op rij deelden onze
mandatarissen en bestuursleden chocolaatjes
uit aan de pendelaars in Geraardsbergen en
Viane-Moerbeke.

geraardsbergen@n-va.be

In de kijker: Elmire Borremans
•
•
•
•
•
•

Bestuurslid N-VA Geraardsbergen
51 jaar oud
Woont in de Gentsestraat in Nederboelare
Mama van bestuurslid en ondervoorzitter Jong N-VA Sarah-Amilia Derijst
Dochter van de bekende Geraardsbergse ondernemer Pieter Borremans
Haar tante Rita was jarenlang gemeente- en provincieraadslid voor de VU
Master in de Oosterse talen en culturen aan de Unversiteit Gent
Geeft het Vak PAV in het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Zottegem
Waarom N-VA? “Bij de N-VA kan ik mij inzetten voor de bevolking van Geraardsbergen.
Zorgen voor mensen en mij inzetten voor anderen vind ik zeer belangrijk, zo ben ik ook
actief als vrijwilliger. Sociale problemen zoals kinderarmoede, sociale achterstelling, gebrek
aan kinderopvang, integratie en inburgering moeten worden aangepakt om van Geraardsbergen een leefbare en aangename stad te maken.”

www.n-va.be/geraardsbergen
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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