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Lokeren veilige wandel- en fietsstad?
Jan Jambon komt 
naar Lokeren

In aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van volgend jaar 
bezoekt Jan Jambon, minister van 
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 
op 8 oktober Lokeren. Hou deze 
datum dus zeker vrij. 

Nog steeds geen veilige fietsdoorsteek aan zuiderring
Lokeren telt verschillende mooie fietspaden, 
maar jammer genoeg bestaat er geen echt 
fietsnetwerk. Zowel op de as Moerbeke-Zele 
als op de as Antwerpen-Gent ontbreken 
verbindingsstukken en veilige doorsteek-
plaatsen. Ook in de centrumstraten moet 
fietsen mogelijk en veilig zijn. Waarom 
werden er bij de vele nieuwe wegenwerken 
geen fietspaden gepland? 
 
De veilige doorsteek aan de zuiderring – 
een van de dodelijkste kruispunten voor 
fietsers in Vlaanderen - kan alleen veilig 
gemaakt worden met een fietstunnel of een 
fietsbrug en niet met verkeerslichten. Voor 
een veilige doorsteek van de zuiderring en 
voor een echt fietsnetwerk bestaan al jaren 
plannen. Het stadsbestuur moet samen met 
alle betrokken overheden dringend haar 
verantwoordelijkheid opnemen.
De ‘geplande’ vernieuwde stationsbuurt kan 
het fietsknooppunt worden van de noord 

zuid-as en de oostwest-as volgens het 
STOP-principe. 
Eerst zorgt men voor het gemak van de 
voetgangers S: Stappers. Veel voetpaden 
vooral in het centrum van Lokeren liggen er 
schaamteloos verwaarloosd en gevaarlijk bij 
(zie filmpje uit 2012 over voetpad tussen 
parking Grote Kaai en Torenstraat op onze 
website).
Vervolgens komen de fietsers aan de beurt 
T: Trappers.
Zo geraken stappers en trappers op de bus 
en in de trein. O: Openbaar vervoer.
Wie ver woont, beperkt is om te stappen of 
te trappen, met openbaar vervoer niet ter 
bestemming kan geraken, doet zijn 
verplaatsing gedeeltelijk of volledig met de 
wagen. P: Privé-vervoer.

Wij pleiten voor STOP, een wandel- en fiets-
vriendelijke stad in een fietsnetwerk met 
een veilige doorsteek aan de zuiderring!

Vlaanderen feest!

Hang je Vlaamse leeuwenvlag uit op 
11 juli en N-VA Lokeren zorgt voor 
een Vlaams geschenk in je bus!

Jasmien Van Bockstal en Lars Devocht bij de gevaarlijke doorsteek aan de Oude Bruglaan. 
Vreemd genoeg staat er een bord veilig fietspad?

N-VA Lokeren wenst iedereen 
een fantastische Vlaamse feestdag  
en deugddoende vakantie!
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N-VA pleit voor slimme camera’s 
om vrachtverkeer te beperken
Door de kilometerheffing is het zonevreemd doorgaand 
vrachtverkeer in de Wase dorpen en gemeenten toegenomen.  
De N-VA-afdelingen van het Waasland willen dit aan banden 
leggen met een uitgebreid systeem van camera’s met nummer-
plaatherkenning in samenwerking met alle betrokken gemeenten, 
politiezones en het Vlaams Gewest.

Een schild van een 25-tal camera’s met nummerplaatherkenning, 
aan de afritten van de snelwegen én op verscheidene cruciale 
plaatsen ín de regio kan het probleem van het doorgaand vracht-
verkeer oplossen. In veel gemeenten is doorgaand vrachtverkeer 
verboden of bestaan tonnagebeperkingen. Maar zonder perma-
nente controle en sanctionering heeft dat geen effect. “Met de 
nieuwe technologie van de camera’s met nummerplaatherkenning, 
de ANPR-camera’s, komt die permanente handhaving er wél.”

Een cameraschild bouwen kost geld. “We zien dit als een uniek project 
voor het Waasland, waar alle betrokken gemeenten, politiezones én 
Vlaanderen hun schouders onder zetten. Een cameraschild is óók heel 
nuttig voor gerechtelijke en politie onderzoeken, zoals inbraken of andere 
misdaden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls.

Jong N-VA Lokeren tegen  
vandalisme
Na klachten van rondslingerend zwerfvuil plaatste IDM deze 
winter een aantal vuilbakjes op het fietspad langs de Durme.  
Zo ook aan de rode brug zelf. Een ideale oplossing voor fietsers 
en wandelaars die een flesje of papiertje kwijt wilden. Na enkele 
dagen al verdween het opvangbakje van de vuilbak op myste-
rieuze wijze. Het bakje werd vervangen, maar werd opnieuw 
vernield of gestolen. Als het echt hard waaide, scheurde het 
vuilniszakje en viel al het vuilnis op de grond. Na enkele weken 
bleef alleen nog een vuilnisbakdeksel aan de brug over. Nu is het 
vuilnisbakje weg. In het gras ligt opnieuw veel zwerfvuil. 
 
IDM hing een duidelijke boodschap op: ‘Door blijvend vandalisme 
ziet IDM zich genoodzaakt om het vuilbakje te verwijderen’. 
Jong N-VA Lokeren gruwt van dit vandalisme. “Acties van en-
kelingen dreigen het voor iedereen te verpesten”, zegt jongeren-
voorzitter Manu Diericx. “We vragen aan politie en stadsbe-
stuur om hier hard tegen op te treden. Jammer genoeg is het niet 
de eerste keer dat vandalen toeslaan. Toegeven is geen optie. 
Zelfs als daar extra investeringen voor nodig zijn.

N-VA Lokeren organiseert bijeenkomst arrondissement
N-VA Lokeren organiseerde op zondag-
voormiddag 30 mei in de Torenzaal een 
bijeenkomst van alle N-VA-afdelingsbe-
sturen uit het Waasland. Vlaamse volks-
vertegenwoordiger Koen Daniëls bewees 
met feiten en cijfers hoe de N-VA zowel 
in de federale regering als in de Vlaamse 
regering wel degelijk het verschil maakt. 
Met talrijke voorbeelden bewees hij de 
breuk door de kracht van verandering met 
het vorige beleid van de PS en de andere 
traditionele partijen.

 Arrondissementeel voorzitter en secretaris 
Jens De Wael en Peter De Clercq, de Vlaamse 
parlementsleden uit het Waasland Koen 
Daniëls en Ingeborg De Meulemeester om-
ringd door het Lokerse N-VA bestuur.

Zijn er zaken die jou als   
jonge Lokeraar storen? 

Laat ze weten aan Jong N-VA
Lokeren via onze 

Facebookpagina of mail ze 
naar manu.diericx@n-va.be.
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Stadsbestuur spot met middenstand
Na de adviesraden kan nu ook de midden-
stand op weinig begrip rekenen van het 
stadsbestuur. Het stadsbestuur besteedt 
niet het volledige bedrag van de Vlaamse 
subsidie voor stadskernhernieuwing 
omdat het ‘niet met een zak geld wil 
rondgaan’.

Bovendien informeert het bestuur de 
middenstand onvoldoende bij de talrijke 
wegenwerken. Het talmt ook met de aan-
stelling van een werfopzichter die werken 

kan opvolgen en bijsturen om maximale 
bereikbaarheid van de middenstanders te 
verzekeren. Klachten van Lokerse horeca 
doet het bestuur af als cafépraat. Tot 
slot brak het bestuur zijn belofte aan een 
bekende Lokerse middenstander door de 
concessie voor de uitbating van de cafeta-
ria van het sport- en jeugdcomplex niet 
te verlengen, ondanks de lange termijnin-
vesteringen die hij gedaan had.

N-VA: “Huurprijs seniorenresidentie Polderhuis te duur”
Onder ruime belangstelling zette het gloednieuwe OCMW-seniorenresidentie Polder-
huis afgelopen weekend de deuren open voor het publiek. De N-VA vreest dat moge-
lijke kandidaten afhaken door de hoge huurprijs. Die bedraagt nu 29 euro per dag. 
Bovendien moeten de bewoners voor vele extra diensten nog bijbetalen. “Het is een 
zeer mooi complex dat zeker een deel tegemoet komt aan een bestaande behoefte”, zegt 
OCMW-raadslid Eddy Van Bockstal. “Maar de huurprijs van 870 euro per maand ligt 
naar onze mening te hoog. Daardoor dreigen na de opening flats te blijven leegstaan. 
We stellen voor het gebouw op 25 jaar af te schrijven in plaats van op 20 jaar. Dan kan de 
huurprijs dalen tot ongeveer 720 euro per maand.” Dat is pas een marktconforme prijs.

Molencafé heeft nog altijd geen nieuwe uitbater
Die nieuwe invulling van het Molencafé is al meer dan een jaar zonder voorwerp. Na 
het vertrek van de eerste uitbater zocht het stadsbestuur vruchteloos naar een nieuwe 
kandidaat. Een eerste concessie leverde weinig tot geen respons op. Gemeenteraadslid 
Abdul Nassaj polste op de voorbije gemeenteraad naar het alternatief om een project 
met sociale tewerkstelling op poten te zetten, maar ook dat blijkt geen optie.

Eddy Van Bockstal in het Laatste Nieuws (24/04/2017)

Abdul Nassaj in Het Laatste Nieuws (20/05/2017)

Zoektocht naar uitbater Molencafé en sportcomplex veroorzaakt discussie 
Gemeenteraadslid Jasmien Van Bockstal vindt dat de stad wel wat meer werk mocht 
maken van haar horecabeleid. “De leegstand rond de Markt evenals de klaagzang van 
diverse uitbaters van de stedelijke horecazaken roepen toch heel wat vragen op.”

Jasmien Van Bockstal in Nieuwsblad (10/05/2017).

Geen geld voor vernieuwing stationsbuurt
Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck polste tijdens de laatste Lokerse gemeente-
raad naar de stand van zaken in het dossier “Opwaardering Lokerse Stationsbuurt” en 
pleit voor inspraak van de buurtbewoners.

Philippe Van Streydonck in Het Laatste Nieuws (9/5/2017).
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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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


