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Jan Jambon komt naar Lokeren 
Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon komt 
naar Lokeren om zijn beleid aan u toe te lichten.

Programma
 10 uur: ontvangst met koffie
 11 uur: Jan Jambon: de verandering werkt federaal, Vlaams en in Lokeren!
 12 uur: voorstelling Wase kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018
 13 uur: receptie

ZONDAG
8 oktober 

Zaal Den Orchidee
Gentse Steenweg 

 142 Lokeren

Iedereen welkom!

Volg ons op Facebook: 
ideaal om op de hoogte te blijven van de 
laatste nieuwtjes! 

Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek 
en op de samenleving.

Lokeren beter door 
Verandering

In elk arrondissement komt tijdens 
de campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018 een 
N-VA-topper op bezoek. 

In het Waasland krijgt Lokeren de 
voorkeur. Minister Jan Jambon zal 
vertellen hoe de kracht van Veran-
dering zowel federaal als Vlaams 
degelijk werk levert. 

Laat die verandering nu ook precies 
zijn waar het beleid in Lokeren 
nood aan heeft. Profielschets 
Vlaanderen vermeldt waar verande-
ring en verbetering nodig is:

- Meer aandacht voor het welzijn 
van de gewone Lokeraars dan 
voor prestigeprojecten en gratis 
evenementen.
- Meer aandacht voor het behoud 
van de groene longen en de bereik-
baarheid van de stad dan voor het 
zoveelste vastgoedproject.
-Meer voorzieningen voor het 
toenemend aantal jonge en oudere 
inwoners.
-Liever goede fietspaden, goede 
voetpaden, mooie winkelstraten 
dan stenen woestijnen en leeg-
stand. 
 
N-VA Lokeren zal er alles aan 
doen om de nodige verandering te 
realiseren.
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Stadsbestuur misprijst middenstand
Bij de start van de Lokerse feesten op 4 augustus sloot men al om 
15 uur het centrum van Lokeren volledig af, maar men vergat de 
middenstanders wel te verwittigen. 

Zo waren de middenstanders niet meer bereikbaar voor 
klanten en leveranciers. Volgens het stadsbestuur konden ze dat 
nochtans lezen op de Facebookpagina van stad Lokeren of op 
de pagina van de politiezone. Klein detail: daar stond op dat het 
centrum pas om 16 uur zou afgesloten worden.

N-VA en Vlaanderen Feest zorgen 
voor geslaagde 11 juli
Het stadsbestuur vindt het niet de moeite om de Vlaamse 
feestdag met een officiële plechtigheid te vieren. Heel wat 
buurten in Lokeren hebben 11 juli wel gevierd en kregen 
daarvoor zelfs een feestcheque en feestmateriaal van de vzw 
Vlaanderen Feest.

De N-VA bestuursleden bezorgden 
aan de Lokeraars die een Leeuwenvlag 
hingen op 11 juli een geschenkje.

Vastgoedprojecten gaan voor op burgerbelangen
Buurtbewoners tekenden protest aan bij de provincie over de goedkeuring van het vastgoedproject Vijgen- en 
Ploegstraat door het stadsbestuur. De provinciale ambtenaar keurde het project af en steunde dus het protest 
van de buurtbewoners, maar de bestendige Deputatie heeft het laatste woord en die ging in tegen het negatief 
advies van zijn ambtenaar.

Ook in het vastgoedproject Koffiebos gingen het stadsbestuur 
en de bestendige Deputatie in tegen het protest van de buurtbe-
woners en het negatief advies van de provinciale ambtenaar. 

Het belang van de vastgoedprojectontwikkelaars gaat dus voor 
op het belang van de burgers. 

We vernemen van Lokeraars dat sommige betwiste individu-
ele dossiers van ruimtelijke ordening in Lokeren goedgekeurd 
geraken, ondanks negatief advies, door tussenkomst van het 
stadsbestuur en de bestendige Deputatie maar tegen het alge-
meen belang in.

VLOT-scholen ontvangen 83 022 euro
Scholen konden eind vorig jaar bij de Vlaamse Gemeenschap een dossier indienen om hun sportinfrastructuur 
te verbeteren en deze ook buiten de schooluren open te stellen aan verenigingen en sportclubs. De kosten voor 
de exploitatie komen ook in aanmerking voor subsidies.

Lokeren kampt met een tekort aan goede sportinfrastructuur en de sportzalen van de scholen blijven buiten de schooluren vaak 
ongebruikt. Daarom deed N-VA Lokeren vorig jaar een oproep aan de scholen om een project in te dienen. 

De VLOT-scholen zijn daarop ingegaan en krijgen in 2017 nog 
een subsidie van 83 022 euro van de Vlaamse Regering. Minister 
van Sport Philippe Muyters: “Dankzij de samenwerking met het 
onderwijs kan de beschikbare sportruimte gevoelig uitbreiden. 
Deze projectoproep en de enthousiaste reacties van zowel onder-
wijs als de sportsector stemmen me hoopvol. We gaan dit zeker 
evalueren en dan kijken of we op deze weg verder kunnen.”

Geert Van Hecke
“N-VA Lokeren kijkt uit naar de vernieuwingen 
en wenst onze Lokerse sportclubs niet alleen 
een goede samenwerking met de VLOT-scho-
len maar ook heel veel sportplezier!”
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Lokeren tekent in 
op alarmering bij 
noodsituaties 
Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck 
juicht toe dat het stadsbestuur intekende op het 
alarmeringssysteem BE-Alert. Dankzij BE-Alert 
kan de burgemeester, gouverneur of minister een 
bericht sturen naar iedere bewoner die door ramp 
of onheil in zijn buurt in gevaar is. 

Bij een noodsituatie ontvangen al de inwoners die zich hebben ingeschreven een BE-Alertbericht via een 
sms, een gesproken bericht, een vaste telefoonlijn of een e-mail.

Het stadsbestuur belooft de Lokeraars aan te sporen om zich in te schrijven op www.be-alert.be, een initiatief van N-VA-
minister Jan Jambon. Dit is duidelijk ook in Lokeren nodig. Ons bestuurslid en buurtbewoner Bart Staes getuigt dat bij het 
ammoniaklek bij een firma in de Waaslandlaan de omliggende bewoners alleen via Facebook verwittigd werden dat ramen 
dienden gesloten te blijven.

Zet Lokeren in op toerisme?
Raadsleden Jasmien en Eddy Van Bockstal vroegen onlangs aan 
het stadsbestuur om de mobilhomeparking aan de Veerstraat op 
te waarderen. Een bord dat scheef staat, amper zichtbaar is en 
geen enkele aanduiding geeft naar het mooie fiets- en wandelpad 
aan de Durme, ons museum, onze Heirbrugmolen en onze 
horeca kan niet. Met enkele kleine en goedkope aanpassingen 
is dit nochtans zo opgelost. De parking heeft vooral veel succes 
tijdens de zomermaanden omdat er dan door de schoolvakantie 
plaats is. Het stadsbestuur vraagt de onmiddellijke sluiting van 
de mobilhome parking wegens ‘slecht gelegen’. Willen we dan 
geen toeristen in Lokeren? Willen we dan geen extra inkomsten 
uit toerisme?

(Het Nieuwsblad, 2 augustus 2017)  

Bewoners Haarsnijderslaan 
verrast met komst 
brandweerkazerne
Philippe Van Streydonck betreurt dat de stad de 
beslissing nam alvorens inspraak te geven aan de 
buurtbewoners. "Enkele bewoners van de Koning 
Boudewijnlaan en de Hoedhaarwijk ontvingen 
een brief van het stadsbestuur dat de locatie van 
de nieuwe kazerne gekend is. Alles ligt dus al vast", klonk het. 
Tijdens de gemeenteraad van 26 juni en op vraag van Philippe 
Van Streydonck beweerde de burgemeester dat er nog niks vast 
stond. 

Is dit nu beslist of niet?  Werd de brief voorbarig bedeeld of niet?  
In de reclame voor de vernieuwde  Hoedhaarsite is de slogan 
nog steeds: ‘wonen in het park’. Tijdens de opendeurdag voor 
de verkoop van de appartementen vernamen de makelaars en 
kopers in ieder geval niets over de geplande brandweerkazerne!

(Het Laatste Nieuws, 28 juni 2017)

  Bart Staes
Bestuurslid

Minister Weyts investeert in  
Lokerse jeugdverblijven
In Lokeren krijgen twee jeugdverblijven middelen voor brandveilig-
heids- en moderniseringswerken. Het Centrum voor Jeugdtoerisme 
in het Verloren Bos ontvangt 19 067 euro en het Jeugdverblijf de 
Blije Alpaca in Lokeren 12 569 euro. Met dit geld kunnen vakantie-
verblijven hun accommodatie toegankelijker, moderner, brandveili-
ger of kindvriendelijker maken. "Het is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend op vakantie te gaan", zegt Weyts. "Ook mensen met een 
handicap of zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen gaan. Het 
vergt inspanningen en investeringen die niet onmiddellijk rendabel 
zijn. Net daarom komen wij tussen met financiële steun.”
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De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.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:     /     /


