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Dit vraagt het stadsbestuur zich af. Na tien jaar beleid voeren, wil het bestuur een goed rapport krijgen van 
zijn burgers via een enquête. N-VA Lokeren wijst erop dat de burgers weinig plaats krijgen in de bevraging 
om zelf voorstellen te doen. De vragen zijn eerder voorgekauwde kost om het stadsbestuur een plezier te 
doen.

Waarom 100 000 euro belastinggeld uitgeven aan een enquête 
als elke dag naar de burger luisteren volstaat? Is de bevraging 
alleen een promostunt - op kosten van de burger - en een vroege 
kiescampagne? 

Openheid?
In het grote gemeenterapport van het Nieuwsblad 2016 scoort 
Lokeren slecht voor openbaarheid van bestuur: 4/10. Gebuisd 
dus. Het beleid is weinig transparant, maar volgens het bestuur 
kloppen de rekeningen en is er dus geen probleem.

Fel naturel?
Eén van de vijf belangrijkste tekortkomingen volgens de Loke-
raar in de enquête zijn de talrijke al dan niet succesvolle verkave-
lingen die iets te fel de eigenheid van de stad aantasten! 

Vlaams?
Het stadsbestuur plant voor de Vlaamse Feestdag beiaardcon-
certen - typisch Vlaams erfgoed- maar daarmee houdt het op. Of 
toch niet? De stad organiseert ook een avond over: ‘Wat je wou 
weten over Wallonië maar nooit durfde vragen.’ Over Vlaanderen 
geen woord. 11 juli is toch de Vlaamse feestdag?

Tijd voor Verandering voor Vooruitgang!
De N-VA-mandatarissen gaan in discussie met het beleid en doen 
als oppositie positieve voorstellen tot verbetering:

 N-VA wil alle Lokeraars écht inspraak geven in het beleid. 
 N-VA wil voldoende natuur in Lokeren bewaren. 
 N-VA wil meer Vlaanderen in Lokeren.

U leest hierover meer in dit huis-aan-huisblad.

Zijn we goed bezig…?

De N-VA-mandatarissen 

Abdul Nassaj (27) 
Gemeenteraadslid   

Boekhouder AED Group
Jeugd Veiligheid Integratie 

Inburgering
Vrijwilliger Lokerse Feesten, 

supporter Sporting Lokeren
abdul.nassaj@n-va.be

Jasmien Van Bockstal (24)
Gemeenteraadslid 
Kinderverzorgster
Jeugd, kinderopvang en 
communicatie
Groot hart voor Lokeren
jasmien.vanbockstal@n-va.be

Philippe Van Streydonck (53)
Gemeenteraadslid 
Productieleider E17/3 Lokeren
Mobiliteit Veiligheid Energie 
Economie. Vrijwilliger Rode Kruis, 

secretaris kaartclub, fietser 
philippe.vanstreydonck@n-va.be

Eddy Van Bockstal (53)
OCMW- raadslid 
Officier Defensie
Veiligheid, Sociaal beleid, Milieu
Secretaris Koveken, kringlooptuinier 

IDM
eddy.vanbockstal@n-va.be
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Lessen Nederlands vermijden met ziektebriefjes

Abdul Nassaj viert de Vlaamse feestdag

Eddy Van Bockstal vroeg het OCMW-
bestuur om een controlearts aan te stellen 
voor OCMW-cliënten die ziektebriefjes 
indienen om de lessen Nederlands niet te 
moeten volgen. 

“Dergelijke attesten kunnen verantwoord 
zijn, maar kunnen ook leiden tot 

misbruik.” Het OCMW-bestuur reageerde 
positief op zijn voorstel. 

“Het bewijst dat constructief oppositie 
voeren mogelijk is. De kennis van het 
Nederlands is namelijk onontbeerlijk voor 
integratie en voor het vinden van werk”, 
aldus Van Bockstal.

“Mijn ouders verlieten Syrië 
en kwamen naar Vlaanderen. 
In 1989 werd ik hier geboren 
en op 30 mei 2016 legde ik als 
gemeenteraadslid de eed af. 
Vlaanderen is dus een deel 
van mij. Net zoals Lokeren, 
Syrië, man en boekhouder 

mijn identiteit bepalen. 
Vlaanderen zit in mij, omdat ik 
hier opgroei, maar ook omdat 
ik mijn toekomst hier wil 
uitbouwen. In de 21ste eeuw 
zal dit stukje aarde onvervalst 
Vlaams zijn, maar anders 
dan vroeger. Het zal meer 

kleur en diversiteit kennen. 
Mijn 11 juli gaat dus over een 
gemeenschap waar 
niet de afkomst, maar 
de keuze voor een 
gemeenschappelijke 
toekomst het begrip 
Vlaming bepaalt.” 

Jong N-VA zoekt jou!
Ken jij alle vogels in het Molsbroek, fiets je 

over slechte fietspaden of voel jij je wel eens 
onveilig?

Kortom, weet jij wat er in Lokeren beter kan 
en/of heb je een gezonde interesse in politiek?

Doe mee met Jong N-VA Lokeren. Neem 
contact op met Jasmien, Abdul of Manu.

Ledlampen verlichten de 
elektriciteitsfactuur

OCMW-raadslid Eddy Van Bockstal: “Enkele maanden geleden 
lanceerde ik het voorstel van energiezuinige ledlampen voor 
OCMW-klanten. Dat werd toen weggewuifd. Nu het woon- en 
zorgcentrum in Eksaarde een investering plant van 12 000 euro 
om alle lampen te vervangen door ledverlichting bracht ik het 
idee opnieuw naar voor.” 

“Het OCMW krijgt vaak mensen over de vloer die hun elektri-
citeitsrekening niet kunnen betalen. Ze worden dan afgesloten 
of krijgen een budgetmeter. Het Sociaal Energiefonds betaalt 
deze facturen. Door verstandig om te springen met energie- 
verbruik - zoals met ledlampen - ‘verlicht’ men zowel de factuur 
van het OCMW als van zijn klanten”, aldus Eddy.

Stem voor mondige burgers 
en jeugd
De bewoners van de Heilige Geestmolenstraat protesteerden 
al maanden tegen de bevuiling van de Kloetenbeek.  
Na tussenkomst van onder meer gemeenteraadslid Jasmien 
Van Bockstal beloofde het stadsbestuur eindelijk de zaak aan 
te pakken. Op vraag van Jasmien stuurde het stadsbestuur de 
vragenlijst ook naar jongeren tussen de 16 en 18 jaar. 

Gemeenteraadslid Jasmien Van Bockstal: “De N-VA geeft  
de jeugd een stem in de gemeenteraad.”

Maak de stadskern terug levendig!
Oude fabriekssites maakten plaats voor moderne woonkernen. Overal schieten enorme appartementsblokken en nagelnieuwe 
woonwijken omhoog. Aan de Zelebaan groeide een uitgestrekt winkelcentrum. De markt en de muziekacademie ondergingen   
een facelift. Een nieuw sportcentrum rees uit de grond. Maar de oude winkelstraten bleven onaangeroerd. Veel mooie huizen 
met prachtige gevels f leuren pittoreske winkelstraten als de Kerkstraat op, maar moeten het geraas van snelle auto’s dulden. De 
voetpaden zijn te smal en zitten vol verraderlijke hindernissen. De leegstand neemt toe. Lokeren bezit tal van troeven om van 
haar stadskern elke dag een levendig centrum te maken, waar het aangenaam winkelen is.

N-VA verdedigt jouw  
belangen
Philippe Van Streydonck verdedigt jouw belangen 
in de gemeenteraad. Zo pleitte hij voor studieruim-
tes voor de jeugd en wees hij op de slechte staat van 
straten en rioolkolken, o. a. aan de Vlasdam, nog 
voor de zware regenbuien.

Hij klaagde ook de verwaarlozing van verkeers- en 
straatnaamborden aan en vroeg om de straten  
veiliger te maken en de blauwe parkeerzones beter 
aan te duiden om onnodige boetes - zoals in de 
Heilig Hartlaan - te vermijden.

Bouwwoede knaagt  
aan eigenheid
In Lokeren zijn er de laatste tijd veel nieuwe verkavelingen. In 
Eksaarde moeten daar zelfs eeuwenoude bomen voor wijken. 
De bouwwoede lijkt niet ten einde want de site Jacobs en de 
verkaveling aan de sporthal Bergendries volgen nog. 

In de bevraging vindt de Lokeraar dat het beleid hier tekort-
schiet en vreest hij de toenemende bedreiging van het groen 
door de bouwwoede. N-VA pleit voor een verkavelingsstop en 
vraagt een verdere opwaardering van de dorpskernen, van de 
leegstaande woningen en van de winkels in het centrum.

“De N-VA pleit al sinds 2012 voor een centrummanager om van Lokeren een winkel- en belevingsstad 
te maken. Het wisselen van kostuum van de hazen of het organiseren van gratis massaspektakels is leuk, 
maar een echte stad leeft elke dag.”

  Manu en Bart in Koffiebos Eksaarde. Hier moeten de  
bomen plaats maken voor verkavelingen.

Enkele N-VA-bestuursleden Manu Diericx (22)
Ondervoorzitter en Jeugdverantwoordelijke 
Master Politieke Wetenschappen en 
Student Rechten 
Cultuur, Milieu, Jeugd
manu.dierickx@n-va.be

Dirk Van de Voorde (63) 
Voorzitter - Geneesheer
dirk.vandevoorde@n-va.be

Peter De Mont (57)
Penningmeester - Milieu Cultuur 
peter.demont@n-va.be

Lars Devocht (51) 
Secretaris - Adviseur 
Federaal Rechtscollege - 
Veiligheid
lars.devocht@n-va.be

Bart Staes (34) 
Communicatieverantwoordelijke  
IT- Consultant - Gezin Inburgering 
Mobiliteit, Sociale Media 
bart.staes@n-va.be

De N-VA deelt gele zonne-brillen uit om 11 juli te vieren en om te ge-nieten van een  zonnige zomer!

N-VA Lokeren zit op sociale media!
Jong N-VA Lokeren en N-VA Lokeren
@NVA_Lokeren



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


