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Kerstshopping in 
Geraardsbergen

N-VA Geraardsbergen hecht veel 
belang aan bloeiende handel, 
zowel in als buiten het centrum 
van onze stad. Om de zuurstof in 
onze lokale economie te houden, 
vragen we extra aandacht voor 
onze handelaren tijdens de einde-
jaarsperiode.

Een fijne trui, een leuk accessoire 
of een handige cadeaubon? Ook in 
onze Geraardsbergse winkels zijn 
deze te vinden! 

Blijf voor uw kerstshopping dus 
eens in Geraardsbergen en steun 
de plaatselijke handelaren.

Johan en Ilse op kop in 2018
De verkiezingen van 2018 naderen. In oktober volgend jaar moeten 
de kiezers de kaarten schudden. Ter voorbereiding kondigt de voor-
zitter van N-VA Geraardsbergen de twee lijsttrekkers aan: Johan 
Piron en Ilse Roggeman.

“Waarom twee lijsttrekkers? Dit is de 
natuurlijke evolutie van gendergelijkheid 
in de lokale politiek,” legt voorzitter My-
rèse Sauvage uit. “Als een echte tandem 
zullen zij het volledige team naar de 
verkiezingen trekken in oktober 2018.”

De start van de voorbereiding heeft 
N-VA Geraardsbergen alvast niet gemist. 

Naast een uitgebreide verschijning in de 
geschreven pers, kwamen Ilse en Johan 
ook al aan het woord op de lokale radio.    

Op pagina 3 kan u het volledige artikel 
terugvinden over het lijsttrekkerschap.

Meer weten over N-VA 
Geraardsbergen?

 www.n-va.be/geraardsbergen
 N-VA Geraardsbergen
 @Geraardsbergennva

Op stap met N-VA Geraardsbergen:
maak kennis met onze mandatarissen en bestuursleden bij een drankje. We zijn terug te 
vinden op 15 december in Route 42 te Overboelare van 20 tot 22 uur. 

Nieuwjaarsreceptie:
onze nieuwjaarsreceptie zal dit jaar doorgaan op 19 januari in Villa 
Wilson. Gastspreker is Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt.

Gespreksavond:
met Theo Francken, de Verandering werkt: 1 februari 2017 in CC De 
Abdij.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

  Johan Piron en Ilse Roggeman.
N-VA

 Geraardsbergen 

wenst u een fijn 2018!
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Realisatie stuwencomplex blijft prioriteit
N-VA Geraardsbergen vraagt een snelle heropstart 
van de stilgelegde werken aan het stuwencomplex op 
de Dender. 

De werken aan het stuwencomplex op de Dender in Geraards-
bergen liggen stil sinds 13 oktober na een arrest van de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen. De renovatie van het Geraards-
bergse sluizencomplex maakt deel uit van het project Stuwen op 
de Dender. De aanleiding voor de stillegging is een ingediende 
klacht. De werken gingen begin 2016 van start.

De Dender en de buurtbewoners mogen niet het slachtoffer 
worden van deze stillegging, vooral omdat de Waalse stuwen wel 
reeds vernieuwd zijn en daardoor extra water richting Vlaande-
ren vloeit.

N-VA werkt aan nieuwe vergunning
N-VA Geraardsbergen staat dan ook in doorlopend contact met  
collega's in het Vlaams Parlement. N-VA Vlaams Volksvertegen-
woordiger Marius Meremans werkt intensief aan dit dossier en 
heeft minister van Openbare Werken Ben Weyts gevraagd om 
de werken zo snel mogelijk te laten opstarten. 

De minister heeft bevestigd dat hij de nodige stappen zal onder-
nemen om een nieuwe bouwvergunning te bekomen. Hij bereidt 
aanpassingen voor om een antwoord te bieden op de opmerkin-
gen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en hij voorziet 
geen aanpassingen aan de deadline.

N42 niet langer vrij van kilometerheffing
N-VA is verheugd met de kilometerheffing op de N42. De heffing is een belangrijk stap voorwaarts 
in de strijd tegen het zwaar sluipverkeer.

Op 1 april 2016 werd er een kilometerheffing voor vracht-
wagens ingevoerd in de Belgische gewesten. Op de meeste 
wegen geldt echter een nultarief en enkel op de snelwegen 
en belangrijke N-wegen is een heffing groter dan nul van 
toepassing.

Buurtbewoners protesteren
Tot nog toe was de N42 die door Geraardsbergen loopt 
ook tolvrij, dit tot groot misnoegen van velen die langs dit 
traject wonen. De dorpsraad van Overboelare  organiseer-
de eerder dit jaar een petitie om de kilometerheffing voor 
vrachtwagens ook op de N42 in te voeren. Volgens hen is 
het vrachtwagenverkeer over de Astridlaan enorm toege-
nomen omdat het verkeer dat vroeger via de E17 naar Rijsel 
reed, nu de N42 gebruikt. 

Significante stijging
Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakte 
na één jaar kilometerheffing voor zware vrachtwagens de 
balans op inzake ontwijkingsverkeer. Het aantal vrachtwa-
gens voor het begin van de kilometerheffing werden geteld 
en vergeleken met het aantal vrachtwagens op dezelfde 
wegen en plaatsen één jaar na de kilometerheffing. De 
bevinding was dat er op 73 locaties een significante stijging 
van het vrachtverkeer werd vastgesteld die kan worden 
gelinkt aan de kilometerheffing. 

Uitbreiding kilometerheffing
In zes gevallen werd er beslist om de tolheffing uit te 
breiden. Een van de zes trajecten die mee zal worden 
opgenomen is de N42 en dit vanaf het kruispunt met de 
N8 tot de grens met Wallonië. Een kilometerheffing op dit 
traject moet het sluipverkeer door de Geraardsbergse regio 
ontmoedigen. Deze uitbreiding zou van start gaan vanaf 1 
januari 2018.
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Lijsttrekkers N-VA verkiezingen 2018
In oktober 2018 trekken Johan Piron en Ilse Roggeman als tandem de lijst voor N-VA Geraardsbergen. Sa-
men willen zij een ploeg van enthousiaste kandidaten leiden. “Wij willen onze ervaring als oppositie omzet-
ten in betekenisvolle en vernieuwende deelname in het stadsbestuur” klinkt het.

Johan Piron is de huidige fractieleider van de N-VA in de 
gemeenteraad. Hij is een jurist die werkt als zelfstandig manage-
ment consultant in het Brusselse. Met een doctoraat in arbeids-
recht was hij jarenlang advocaat in Zuid-Afrika en  professor 
in de School of Business Leadership aan de Universiteit van 
Zuid-Afrika. Hij is schrijver van een aantal boeken en profes-
sionele artikels over arbeidsverhoudingen. Hij woont al vijftien 
jaar in Geraardsbergen en is getrouwd met OCMW-raadslid en 
voorzitter van de lokale N-VA afdeling Myrèse Sauvage.

Ilse Roggeman is gemeenteraadslid. Ze is secretaris van het 
arrondissementeel N-VA bestuur en maakt deel uit van de nati-
onale N-VA partijraad. Ilse is werkzaam in OZC Sint Vincentius 
te Viane als opvoedster/begeleidster van mensen met een beper-
king. Ze is ondervoorzitter van Marnixring Vlaamse Ardennen 
en secretaris van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereni-
ging voor lokale geschiedenis.

Achter hen staat een ploeg van enthousiaste mandatarissen en 
bestuursleden. Zij zijn gereed om  uitvoering te geven aan een 
programma dat van de verkiezingen in 2018 een succes moet 
maken voor de N-VA.

 “De N-VA is een volkspartij die onze waarden en levensstijl 
beschermt” zeggen de lijsttrekkers. “Onze eerste prioriteit is de 
veiligheid van de burgers. Dit betekent  de veiligheid 's avonds 
op straat, veiligheid op de weg, of je nu automobilist, fietser of 
voetganger bent, en veiligheid inzake wateroverlast”.

“Maar als volkspartij  willen wij ook de democratie in Geraards-
bergen verbreden en verdiepen. Leden van ons bestuur  gaan al 
geruime tijd elke week op huisbezoek bij de leden en bij han-
delaars. Zo houden we de vinger aan de pols van de burgers en 
de commerciële sector. In de komende maanden zullen wij ook 

contact opnemen  met de dorpsraden en zo onze verbintenis met 
de bevolking verbreden”.

“Het doel? Om met de dorpsraden te overleggen hoe de soms 
uiteenlopende aspiraties van de mensen in de verschillende 
deelgemeenten verwezenlijkt kunnen worden. Met zijn zestien 
deelgemeenten verspreid over 80 vierkante km moet de partici-
patie van de deelgemeenten in het Geraardsbergse beleidsleven 
verzekerd worden. De problemen in de stadskern en de pro-
blemen en betrokkenheid in de deelgemeenten zijn soms wijd 
uiteenlopend.”

“Voor ons zijn de dorpsraden het beste instrument om de zorgen en 
behoeften van de deelgemeenten te vertolken. Wij zijn ook voor-
standers van het idee dat de bevolking via de dorpsraden betrokken 
moet zijn bij de lokale beleidsbeslissingen die ons allemaal raken. 
En dat moet gebeuren nog voor die beslissingen door het stadsbe-
stuur genomen worden. Een verkiezing elke zes jaar is niet voldoen-
de om de participatie van de burgers te verzekeren. Een persoon, 
een stem, een keer haalt het niet” besluit Johan Piron.  

  Opleiding beleidsmarkt – het bestuur van N-VA Geraardsbergen nam 
deel aan een volledige dag workshops rond allerlei actuele thema’s

  Verkiezing arrondissementeel bestuur – Ilse Rogge-
man werd opnieuw verkozen tot secretaris. Hier met 

voorzitter Johan Duyck.

  Johan Piron
fractieleider

  Ilse Roggeman 
gemeenteraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

“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
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