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Inspraak is nodig

Ik spreek elke week met veel Lokeraars. 
Zij maken zich oprecht zorgen over onze 
mooie stad. 

Jonge mensen die op weg naar huis hun 
lijf en leden riskeren op de fiets. Werkende 
mensen die hun auto niet meer kwijt kun-
nen aan het station of die vakantie moeten 
nemen om een administratieve taak te ver-
vullen in het stadhuis. Gepensioneerden 
die best een assistentiewoning willen, maar 
ze niet kunnen betalen en zich verlaten 
voelen. Buurten die zich verzetten tegen de 
verkavelingsdrift.

Oprechte zorgen en dagelijkse problemen. 

De laatste maanden merk ik dat burgers 
die kritiek geven door het stadsbestuur 
worden weggezet als “verzuurd”. Een 
zogenaamde “kleine minderheid” vindt 
niks nog goed en doet “niets anders dan 
zeuren”. Ook de opbouwende oppositie 
van de N-VA bestempelt de meerderheid 
als gezeur.

Dat kwetst, want onder meer de aansluiting 
bij het Sociaal Verhuurkantoor Waas en 
het openbreken van het dossier Stations-
buurt kwamen er dankzij de N-VA. Maar: 
het sterkt ons in de overtuiging dat we onze 
stem luider moeten laten klinken dan ooit. 

Want: net voor het gebrek aan openbaar-
heid van bestuur zakt Lokeren in het 
onderzoek van het Nieuwsblad. De N-VA 
aanvaardt niet dat kritiek en positieve 
voorstellen van oppositie en burgers 
worden bestempeld als ‘gezeur’. Ook de 
stedelijke adviesraden zijn het gebrek aan 
waardering en inspraak beu. In de talrijke 
memoranda die we ontvangen, klinkt 
steeds hetzelfde deuntje: “Er is sinds  
vorige verkiezingen niks veranderd!”

Inspraak is nodig, zeker na 18 jaar bestuur 
door dezelfde meerderheid. N-VA Lokeren 
ziet veel kansen: een digitaal meldpunt 
voor klachten zou een hele stap vooruit 
zijn. Wij pleiten voor inspraak en dialoog 
van dag tot dag. Daarom vinden we bij-
voorbeeld sociale media zo belangrijk. Bij 
ons krijgt iedereen wél een antwoord.

Meer weten over 
N-VA Lokeren?

 www.n-va.be/lokeren
 N-VA Lokeren

 @NVA_Lokeren

Like onze Facebookpagina 
en werk mee aan de  

Verandering! Manu DIERICX
ondervoorzitter N-VA Lokeren

N-VA Lokeren wenst u 
een schitterend voorjaar 
en een vreugdevol Pasen.
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Lokeren zakt voor openbaarheid van bestuur
Het Nieuwsblad ging in aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen op zoek naar Vijfsterrengemeenten in Vlaanderen. 
Het onderzocht de bestuurskwaliteiten van Vlaamse steden en 
gemeenten. Het Lokers stadspersoneel krijgt goede punten 
voor dienstverlening en de burgemeester behaalt een hoge 
populariteit. Maar: Lokeren scoort slecht voor groenzorg en 
veiligheid en krijgt zelfs een onvoldoende voor openbaarheid 
van bestuur. 

Het Laatste Nieuws (17/01/2018): “N-VA onthult masterplan 
Stationsbuurt via website”
N-VA Lokeren heeft het integrale masterplan voor de  
toekomst van de stationsomgeving wereldkundig gemaakt  
via haar website. “Als de stad een bevolkingsbevraging  
lanceert over de buurt, moet ze de burgers informeren over  
het volledige plan”, zegt Lars Devocht, buurtbewoner en 
secretaris van de N-VA.

Burgers in verzet tegen verkavelingen
Niet alleen verschillende Lokerse buurten en de N-VA, maar ook de Vlaamse Regering, de Vlaamse Bouwmeester en de  
Vlaamse Federatie van de Bouw vinden dat we zuinig moeten omspringen met de beschikbare ruimte in Vlaanderen en dus ook 
in Lokeren. Nu het stadsbestuur nog. De N-VA stelt voor dat Lokeren een Bouwmeesterscan aanvraagt: een deskundig advies 
dat voorstellen doet op maat van de stad om de open ruimte zoveel mogelijk te behouden.

Koffiebos Eksaarde
Het Nieuwsblad (06/02/18): “Koffiebos toch 
gekapt voor woningen ondanks burgerprotest”
Het Laatste Nieuws (16/02/18): “Koffiebos wijkt 
voor woningen”

Spoele
Het Nieuwsblad (02/02/18): “Buurt wil  
bomen in plaats van huizen op Spoele”
Het Laatste Nieuws (06/02/18): “Nood aan 
ademruimte in verstedelijkte wijk”

Daknamse bossen 
Nieuwsblad (21/02/18): 
“Daknamse bossen 
krijgen meer bewoners 
maar buurt wil groene 
omgeving behouden”

Het Laatste Nieuws 
(21/02/18): “Buurt op 
de bres voor Daknamse 
bossen”

‘Slager’-festival
Op Valentijn organiseerde de N-VA een heus ‘Slager’-festival. De 
N-VA verraste de Lokerse slagers en hun klanten met een kleine 
chocoladeattentie. Na de slagers kwamen ook de bakkers en 
andere Lokerse handelszaken aan de beurt. Want: de N-VA heeft 
een hart voor de Lokerse handelaars en hun klanten. 

Valentijnbrunch en  
ledenvergadering
Tijdens de jaarlijkse Valentijnbrunch 
op zondag 18 februari stelden de  
bestuursleden en de mandatarissen 
het verkiezingsprogramma aan de 
leden voor. De N-VA gaat voor een 
veilige thuis in een welvarend  
Lokeren met bijzondere aandacht 
voor Veiligheid, Verantwoord  
bestuur en Vlaams burgerschap.

In de pers: Lokerse paardenworsten saignant

Bart Staes en Manu Diericx in het Koffiebos.

Eddy VAN BOCKSTAL, Lars  
DEVOCHT en Abdul NASSAJ.

Geert VAN HECKE,  
ledenverantwoordelijke

  Meer info over programma vind 
je op onze website en op  
Facebook.
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L’eau-keren Waterstad 
Op 31 januari plaatste N-VA Lokeren foto A op haar Facebook-
pagina. Eén dag later kwam de oplossing op foto B. Een voor-
beeld van positieve oppositie en van de Kracht van Verandering. 
Wat de buurtbewoners jammer genoeg al een half jaar vroegen, 
kon ineens snel opgelost worden. 

Wij pleiten voor een digitaal meldpunt en een snel ingrijpen. 
L’eau-keren Waterstad 2018 mist zijn start niet.

N-VA vraagt duidelijkheid over  
domein Arme Klaren
Op kerstdag surfte OCMW-raadslid Eddy Van Bockstal op de 
website van Stad Lokeren. Tot zijn grote verbazing zag hij promotie 
voor een bouwproject op het voormalige domein van het Clarissen- 
klooster aan de Heilig Hartlaan. Ooit ging er een asielcentrum 
komen in deze gebouwen, maar nu stonden er een supermarkt, een 
doe-het-zelfzaak, residentiële woningen en een doorsteek naar de 
Sterrestraat gepland.

Eddy deelde de link op de sociale  
media. Vele reacties volgden en... 
enkele uren later – ondanks de 
kerstvakantie – was de advertentie 
plots verdwenen. Ook de website van 
de projectontwikkelaar verwijderde 
ineens alle info. Navraag bij de stads-
diensten leerde ons dat er wel plannen 
waren, maar dat er nog geen bouwaan-
vraag werd ingediend. De N-VA vraagt 
duidelijkheid over deze bouwplannen 
en overleg met de buurtbewoners.

Vrouwen met inzet op N-VA-lijst
Sylvie Van Acker
Werkt bij H&M België en Luxemburg
Gehuwd en moeder
Secretaris ouderraad en lid schoolraad Sint-Lodewijkscollege

Waarom koos je voor de N-VA?
Het is tijd voor verandering.  
De manier waarop het beleid 
momenteel gevoerd wordt, is  
voor mij onaanvaardbaar. N-VA 
Lokeren is naar mijn mening  
de enige partij die effectief deze 
verandering wil en kan brengen. 
Ze staat voor een veilig en welva-
rend Lokeren met aandacht voor 
mens en natuur. 

Wat kan er volgens jou beter in Lokeren?
Geboren en getogen in Lokeren heb ik onze stad steeds 
gekend als een plek waar natuur belangrijk is. Lokeren ‘Fel 
Naturel’ is vandaag echter ver te zoeken. Bouwprojecten 
schieten als paddenstoelen uit de grond en bomen en dieren 
moeten plaatsmaken voor beton. Het stadsbestuur wil met 
die nieuwe projecten onder andere jonge gezinnen aantrek-
ken, maar terzelfder tijd zitten onze scholen stampvol. Het 
huidige beleid heeft totaal geen langetermijnvisie en N-VA 
Lokeren durft dit in vraag te stellen.

Wendy Herman  
Verpleegkundige, administratief medewerker AZL
Gehuwd, moeder en grootmoeder
Afkomstig uit Nederland maar woont al 34 jaar in Lokeren

Waarom koos je voor de N-VA?
Ik koos niet bewust voor de N-VA, 
maar kreeg de vraag om mij bij de 
partij aan te sluiten. Omdat ik mij 
in grote lijnen in de standpunten 
van de N-VA kan vinden, nam ik 
die uitdaging aan. 

Wat kan er volgens jou beter in 
Lokeren?
Ik wil met gezond verstand de 
dingen aanpakken. Ik ga mij 

verder verdiepen in de politieke gang van zaken en mee- 
denken over oplossingen voor de problemen in Lokeren. Als 
leek in de politiek zal ik me ongedwongen inzetten om deze 
problemen of zaken die ogenschijnlijk in orde lijken, te ver-
beteren. Dat doe ik samen met een sterke ploeg. Ik geloof in 
het gezegde: waar een wil is, is een weg. Met gezond verstand 
kom je al een heel eind. En gezond verstand kan de politiek 
in Lokeren zeker gebruiken.

Eddy VAN BOCKSTAL, 
OCMW-raadslid

De Kracht van Verandering

A B
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


