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Fractievoorzitter N-VA Geraardsbergen Johan Piron:

“Geef burgers meer inspraak
in belangrijke projecten”
De plannen voor de verloederde Ezelsberg-buurt aan het station laten
niemand onberoerd. Bezwaren volgden elkaar in snel tempo op. De kans
is groot dat een klacht ingediend zal worden tegen de eventuele beslissing. De klachtenprocedure is echter duur en tijdrovend. De N-VA vindt
dat de inwoners van Geraardsbergen meer inspraak moeten
hebben in zulke dossiers.

Veilig de winter
door met de N-VA
Binnenkort is het weer zover, in
de nacht van 28 op 29 oktober
veranderen we van zomer- naar
winteruur.
En daarmee start ook de aanloop
naar de winter.
Wie te voet of met de fiets de weg
op gaat, is het best zo zichtbaar
mogelijk in de ochtend en de
avond.
Om onze leden en sympathisanten op de fiets veilig door de
donkere uren te helpen, geven we
daarom twintig fluohesjes weg.

Wilt u ook graag een
fluohesje?
Stuur dan een mail met uw
gegevens naar
geraardsbergen@n-va.be
of laat een berichtje na op
onze Facebookpagina.

Overleg met bevolking

De meeste aanvragen om een bouwvergunning zijn technisch van aard.
Als men aan de voorwaarden voldoet,
worden ze toegekend. Grote projecten
zoals de ontwikkeling van de Unalsite en
de stationsomgeving hebben echter een
extra dimensie. Die projecten raken heel
veel burgers.

Ideale taak voor dorps- en
wijkraden
Bij zulke projecten is meer uitgebreid
overleg met de bevolking nodig. De goedkeuring van de gemeenteraad en/of het
schepencollege volstaat niet. De burgers
moeten zich thuis voelen in hun

eigen stad. Daarom zou het stadsbestuur
voor dergelijke projecten op eigen initiatief moeten overleggen met de dorps- en
wijkraden. Zij zijn immers de ideale
spreekbuizen.
Vroeger betekende democratie dat je op
lokaal niveau elke zes jaar een keer mocht
stemmen. Het stadsbestuur kon dan zes
jaar lang besturen zonder veel verdere
verantwoording af te leggen aan de
bevolking zelf. Die tijd is voorbij. De
burger moet meer betrokken zijn, zeker
bij de grote beslissingen. Voor ze genomen worden. Klachtenprocedures creëren
rechtvaardigheid, maar consultatie creëert
participatie. En dat is een essentieel
kenmerk van betrokken burgerschap.

NOTEER NU AL IN UW AGENDA
Op stap met de N-VA

Maak kennis met onze bestuursleden en mandatarissen bij
een gezellig drankje eind november in Schendelbeke. Hou
onze Facebookpagina en website in het oog voor meer info.

Jaarlijks eetfestijn

3 november vanaf 18.30 uur
Zaal De Reep, Nederboelare
Kaarten verkrijgbaar bij alle mandatarissen en bestuursleden of te reserveren via de website. Keuze tussen stoofvlees, kalkoenfilet of tongrolletjes. Volwassenen: 15 euro,
kinderen: 7 euro.
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Trajectcontrole in Geraardsbergen
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde aan dat hij dit jaar 2,6 miljoen euro zal investeren in
twintig nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen. De tracés werden geselecteerd op basis van de ongevallencijfers. Minister Weyts zorgt voor de volledige financiering.
Ook in Geraardsbergen komt er een trajectcontrole, met name
in de Oudenaardsestraat (N493) tussen kilometerpaal 0 en
5.3, goed voor ruim vijf kilometer. Deze locatie werd gekozen
omwille van het aantal gewonden in verkeersongevallen. De
laatste zes jaar vielen daar maar liefst 82 lichtgewonden, drie
zwaargewonden en één dode.

Ook goed voor algemene veiligheid

De nieuwe trajectcontroles komen ook de algemene veiligheid
ten goede, omdat ze eveneens ingezet kunnen worden voor
terreur- en criminaliteitsbestrijding. Ten laatste tegen april
2018 zal de nieuwe trajectcontrole er zijn.

Zoveelste wijziging in
dossier Leopoldskazerne
Het provinciebestuur (CD&V, Open Vld en sp.a) wil
al haar diensten centraliseren in de Leopoldskazerne. Dit megalomane project heeft een prijskaartje
van meer dan 100 miljoen euro. Om dit project te
financieren wil de deputatie alle provinciale gebouwen verkopen.
Zo besliste het provinciebestuur vorig jaar om het PAC Zuid
te verkopen door een algemene biedprocedure bij de notaris.
Tijdens de provincieraad van 21 juni 2017 werd opeens beslist
om de procedure te wijzigen en het PAC te verkopen via de
Vlaamse ‘afdeling Vastgoedtransacties’. “Het is onaanvaardbaar
dat dergelijke grote en belangrijke dossiers zo onnauwkeurig
worden voorbereid, zodat ze telkens opnieuw aangepast moeten
worden”, vindt de Oost-Vlaamse N-VA-fractie.

Beslissingen al meermaals teruggedraaid

Het is niet de eerste keer dat de deputatie beslissingen terugdraait. In 2010 besliste de provincie om extra kantoorruimten
aan te kopen aan het Zuid voor 21 miljoen euro en 33 miljoen
euro te voorzien voor de renovatie, met bemiddeling van het
architectenbureau Nero. Eind 2013 werd deze procedure stopgezet en werd gekozen voor de Leopoldskazerne. Aan Nero werd
een fikse schadevergoeding betaald voor het geleverde werk.

Huidig provinciehuis is groot genoeg

Begin 2015 presenteerde de gedeputeerde op één A4 de ultieme
verantwoording dat de verhuis naar de Leopoldskazerne

goedkoper zou zijn dan een verhuis naar het PAC Zuid of het
huidige provinciehuis. De verkoop van het PAC Zuid zou 68,6
miljoen euro opleveren. Dit werd later bijgesteld naar 50 miljoen
euro en een recente schatting brengt de waarde van het PAC
Zuid op 36 miljoen euro. Op de commissie van 15 januari 2015
bleek dat de provincie ook eigenaar kon worden van het huidige provinciehuis in de Gouvernementstraat en werd bevestigd
dat het huidige provinciehuis wel groot genoeg zou zijn om alle
diensten te centraliseren.

Amateuristisch dossier

“De Leopoldskazerne is veel te groot voor een afgeslankt provinciebestuur. Er zijn veel goedkopere en geschiktere opties.
We storen ons vooral aan het amateurisme waarmee dit dossier wordt aangepakt. De expertise van de diensten trekken we
niet in twijfel, wel de gebrekkige aansturing. De gedeputeerde
draagt de volledige verantwoordelijkheid voor dit dossier, niet
haar diensten. De Oost-Vlaming heeft er recht op dat er zorgvuldig met het belastinggeld wordt omgesprongen”, besluit de
N-VA-fractie.

Geslaagde barbecue en rozenactie

 p 9 juli waren de tafels mooi
O
gedekt voor onze barbecue.

geraardsbergen@n-va.be
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Adopteer eens een rotonde

Gemeenteraadslid Steven De
Boe hoopt dat lokale verenigingen en ondernemers binnenkort
een rotonde kunnen adopteren.

N-VA Geraardsbergen vraagt dat de stad in gesprek
treedt met het gewest over het onderhoud van de
rotondes. De N-VA wil de rotondes ter beschikking
stellen van lokale verenigingen en ondernemers. Zij
kunnen dan een rotonde adopteren.
Wie een rotonde adopteert, realiseert de groenaanleg op de
rotonde naar eigen ontwerp en onderhoudt die gedurende een
bepaalde periode. In ruil daarvoor kan er reclame op de rotonde
worden geplaatst. Voor verenigingen en ondernemers is dit een
unieke kans om zich in de kijker te zetten. En voor de groendienst komen er vele uren vrij voor ander groenonderhoud.

Eigen ontwerp

N-VA-gemeenteraadslid Steven De Boe lanceerde dit voorstel
tijdens de gemeenteraad van 5 september. “De voornaamste
drijfveer is een goed alternatief bieden voor onze rotondes. Ze
zouden gratis ter beschikking gesteld worden van geïnteresseerde verenigingen of bedrijven. Zij realiseren de groenaanleg
volgens eigen ontwerp met beplanting, natuurlijke en harde
elementen. Alles is mogelijk.”
De adoptant onderhoudt de rotonde gedurende een afgesproken
termijn. Dat kan zowel in eigen beheer als via een onderaannemer. In ruil daarvoor mag de adoptant promotie maken op de

rotonde door middel van een reclamebordje ter hoogte van elke
invalsweg.

Enkel voordelen

Volgens de N-VA heeft dit systeem alleen maar voordelen: “Onze
lokale verenigingen en ondernemers kunnen zich op een positieve manier in de kijker zetten. Bij de gemeentediensten komen
bovendien heel wat uren vrij die ze kunnen investeren in het
onderhoud van de resterende openbare ruimte. De adoptie komt
dus ook het onderhoud op andere locaties ten goede. In Nederland wordt deze aanpak al heel lang en met succes gehanteerd.”
Het voorstel zal afgetoetst worden met het Agentschap Wegen en
Verkeer. Hopelijk wordt een mooie, groene en goed onderhouden openbare ruimte binnenkort het visitekaartje van Geraardsbergen.

Ben Weyts bezoekt vzw Poezengeluk in Idegem

 inister van DierenM
welzijn Ben Weyts wil
katten verplicht laten
steriliseren.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts bracht in juli een bezoek aan de vzw Poezengeluk in Idegem.
Het bezoek kaderde in de bekendmaking van voorstellen van de minister om katten verplicht te laten
steriliseren.
Het voorstel komt naar aanleiding steriliseerd voor ze vijf maanden responsabiliseren door ze op die
van een advies van de Vlaamse oud is. De eigenaars van de katten manier al vroeg in contact te laten
Raad voor Dierenwelzijn. Volgens moeten er zelf voor zorgen dat de komen met de dierenarts, zodat ze
de minister worden er te veel kat- sterilisatie wordt uitgevoerd. Van- er later ook sneller naartoe gaan
ten geboren en vaak eindigen die daag worden katten gesteriliseerd met een ziek dier. Dit onderwerp
als zwerfkatten die voor overlast door de persoon of de organisatie ligt onze voorzitter en dierenliefhebster Myrèse Sauvage nauw aan
zorgen. Dat wil hij een halt toe- die hen verkoopt of weggeeft.
het hart. “Wie zijn kat graag ziet,
roepen. Niet alleen voor de overlaat ze steriliseren”, zegt de minislast, maar vooral voor het welzijn Baasjes responsabiliseren
van de katten zelf. Volgens het De Vlaamse Raad voor Dieren- ter. En daar is zij het helemaal mee
voorstel moet elke kat worden ge- welzijn wil de baasjes nu zelf eens.

 er gelegenheid van de Vlaamse feestdag
T
deelde N-VA Geraardsbergen gele rozen uit.

www.n-va.be/geraardsbergen

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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