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Geef adviesraden meer 
steun en waardering
De Milieuraad vergadert ten hoogste twee keer 
per jaar en alleen als het stadsbestuur een advies 
nodig heeft. “Voor initiatieven of voorstellen van 
de Milieuraad zelf toont het Stadsbestuur zeer 
weinig interesse”, aldus onze vertegenwoordiger 
Katy Beke.

Volgens onze andere vertegenwoordiger, Bart Staes, is de 
Adviesraad Kinderopvang in hetzelfde bedje ziek. “Deze 
adviesraad vergadert al even zelden. Het stadsbestuur 
bepaalt de agenda en geeft informatie over wetteksten. De 
vragen van de adviesraad zelf voor meer verkeersveiligheid 
aan de kinderopvangplaatsen en voor meer plaatsen blijven 
onbeantwoord.”

Zoete zondagsbrunch
Op 12 februari om 10 uur nodigt N-VA Lokeren u graag 
uit voor haar heerlijke brunch. Deze vindt plaats in Dak-
namdorp 89 in Lokeren. Wil u deelnemen, schrijf dan 15 
euro over naar BE92 9731 5507 2823. Gastspreker is 
burgemeester van Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter.

Welke richting slaat Lokeren in? Geen doorgang of doodlopende weg?
Rondgang schepencollege in wijken geen triomftocht
Het Schepencollege kreeg het tijdens zijn rondgang in de wijken hard te verduren in wat een triomftocht 
of goednieuwsshow moest worden over de Ei-bevraging. Het schepencollege kon gelukkig rekenen op een 
bevriende journalist om goed in beeld te komen want de kritiek van de burgers was niet min. Lokeraars  
met migratieachtergrond daagden niet op ook al werden ze als afzonderlijke groep bevraagd. De integratie- 
ambtenaar heeft dus nog veel werk!

De aanwezigen grepen hun kans om oplossingen 
te vragen voor hun zorgen over verkeersonveilige 
situaties tot hinderlijke verkavelingen, die het 
groen en de mobiliteit bedreigen.

Directe democratie ligt nogal moeilijk voor het 
schepencollege, want het reageerde duidelijk ge-
irriteerd en misnoegd op de vele kritische vragen. 
Was het dan toch niet de bedoeling om te weten te 
komen wat er bij de burgers leeft?

Eén ding is duidelijk: het stadsbestuur moet 
inspraak van burgers en informatie naar burgers 
organiseren vóór het belangrijke beleidsbeslissin-
gen neemt en vóór het die beslissingen uitvoert. 
De wijzigingen van de verkeerssituaties tijdens de 
werken in de Stationsstraat en in Daknam bewij-
zen dit eens te meer. 

N-VA Lokeren wenst iedereen  
een zalig kerstfeest en een  
gelukkig en gezond 2017!
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N-VA-oppositie: de kracht van verandering
Eindelijk een schepen van Dierenwelzijn!
Na tussenkomst van Jasmien Van Bockstal in de gemeente-
raad heeft Lokeren nu eindelijk een schepen van Dierenwel-
zijn. Nu nog een beleid. Enkele suggesties: volledige terugbe-
taling van de sterilisatie van zwerfkatten, een hondenweide, 
bijenkorven en een waarschuwing voor nieuwjaarsvuurwerk 
in de omgeving van dieren en paarden in het bijzonder.

Komt aansluiting bij Sociaal Verhuurkantoor Waas er 
dan toch?
Lucratieve verkavelingen alom, maar waar kan je nog een 
woning huren voor een schappelijke prijs? Eddy Van Bock-
stal krijgt dan ook steun van de ondervoorzitter van het 
OCMW voor zijn voorstel tot aansluiting van Lokeren bij 
het Sociaal Verhuurkantoor Waas.

Paaltjes in de Daknammolenstraat mogen blijven!
Dankzij de petitie van de buurtbewoners en de tussenkomst 
in de gemeenteraad van de N-VA zullen de paaltjes tegen 
sluipverkeer na de rioleringswerken in de Daknammolen-
straat toch teruggeplaatst worden. 

Dossier Koffiebos – vervolg
De buurtbewoners tekenden beroep aan bij de Provincie tegen 
de verkavelingsvergunning uitgereikt door het stadsbestuur, 
waarbij oude kostbare bomen moeten verdwijnen in het 
Koffiebos. De Bestendige Deputatie (CD&V/Open VLD /sp.a) 
besliste tegen het advies van zijn eigen administratie in om dit 
beroep te verwerpen. De buurtbewoners leggen zich daar niet 
bij neer.  Volgens de N-VA kan een kleine aanpassing van de 
vergunning de bomen sparen.

GAS bijt hond
Lokeren schreef in 2015 de meeste GAS-boetes uit voor … 
Lokeraars die hun trouwe viervoeter lieten loslopen. In veel 
steden en gemeenten kunnen dierenvrienden terecht op 
speel- en loopweiden waar de honden onder toezicht van 
hun baasje zonder leiband mogen lopen. Ook in Lokeren 
was er al vraag naar een dergelijk terrein maar deze werd 
al even snel ‘weggekwispeld’ door het huidige stadsbestuur. 
Het kan nochtans niet zo moeilijk zijn: een braakliggend 
terrein omheinen en laten onderhouden door vrijwilligers. 
Lokeren is zo meteen een hondenweide én een sociale ont-
moetingsplaats rijker!

Veel verkeers- en straatnaamborden onleesbaar
In het voorjaar kwam ons gemeenteraadslid Philippe Van 
Streydonck tussen over verkeersborden en straatnaambor-
den. Meer dan 60 procent van de borden deugen niet. Ze 
zijn onleesbaar vuil, verbleekt, roestig of schots en scheef. 
Ze voldoen niet meer aan de wettelijke vereisten en zijn niet 
rechtsgeldig. Het stadsbestuur veegde met een lach deze tus-
senkomst van tafel. De N-VA wenst dat de stad dit probleem 
ernstig neemt en de nodige verbeteringen aanbrengt.

 Oordeel zelf aan de hand van enkele foto’s:

Jeugd herdenkt 11 november 
in Eksaarde
Lokeren, Daknam en Eksaarde herdenken traditioneel 11 
november. In Eksaarde dreigde de 11 novemberherdenking te 
verdwijnen. Twee jongeren - Manu Diericx (ondervoorzitter 
N-VA) en Kwinten Van Campenhout - namen het initiatief om 
deze lange traditie verder te zetten. Een honderdtal aanwezigen 
woonde de plechtigheid bij. Ook talrijke andere initiatieven 
kenden succes.

Missie geslaagd Manu! Proficiat!

Jasmien Van Bockstal steunde de inwoners van de Ploegstraat die vrezen voor nog meer wateroverlast door de zoveelste verkave-
ling langs de Durmeboord (Het Laatste Nieuws 29/10/16). Philippe Van Streydonck kreeg de verzekering dat het Compostjen niet 
moet verdwijnen door de verkaveling in de Roggestaat (De Standaard 27/10/2016). Dankzij de tussenkomst van Eddy Van Bockstal 
kreeg de verkeerschaos en bereikbaarheid in de Stationsstraat een oplossing (Het Laatste Nieuws 12/10/16). N-VA-minister van 
Toerisme Weyts geeft 12 000 euro subsidie aan het Centrum voor Jeugdtoerisme voor de vernieuwing van het Koetshuis in het 
Verloren Bos (Rondom 27/9/2016).

 Dankzij ondervoorzitter 
Manu Diericx is de 11 
novemberherdenking in 
Eksaarde niet verdwenen.
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cultuurraad schreeuwen om 
waardering

Waarom koos je voor de N-VA? 
“De N-VA doet aan politiek zoals het volgens mij hoort: ongebonden en met een 
duidelijke toekomstvisie, in het belang van iedereen. Het is een jonge en dyna-
mische partij die openstaat voor nieuwe ideeën en niet is vastgeroest in oude 
politieke cultuur en verzuiling.”

Wat deed je de stap zetten? 
“Na de bestuursverkiezingen begin 2016 startte N-VA in Lokeren met een volle-
dig nieuw bestuur. Een goede mix van ervaring en jeugd, met een duidelijk maatschappelijk project. Als 
overtuigd Vlaming en trouw lid van de partij, twijfelde ik niet om lid te worden van deze sterke groep toen ik de vraag kreeg om 
de rol van ledenverantwoordelijke op mij te nemen.” 

Hoe ervaar je de samenwerking binnen het bestuur? 
“De contacten verliepen van bij het begin zeer vlot. Als nieuweling kreeg ik meteen het gevoel erbij te horen. Mijn inzet wordt ten 
volle gewaardeerd én het mooie is dat iedereen ook luistert naar elkaar.”

Welke veranderingen zou je willen zien? 
“Als ledenverantwoordelijke blijf ik mij in eerste instantie verder inzetten om tegen de verkiezingen van 2018 met een sterke ploeg 
naar de kiezer te kunnen gaan. Lokeren heeft nu meer dan ooit nood aan een nieuw stadsbestuur. De kracht van verandering moet 
ook in Lokeren de motor voor vooruitgang worden!”

Geert Van Hecke
Nieuw bestuurslid in de kijker:
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


