
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 24 maart.

Lokerse jeugd heeft recht op perspectief
N-VA Lokeren stelde voor om de stedelijke fuifzaal te reserveren voor een grote fuif voor onze jeugd. Van zodra het opnieuw 
kan, natuurlijk. Studio Brussel wil het eerste massa-evenement in Vlaanderen organiseren, onze N-VA-fractie wil het eerste 
evenement in Lokeren. Toch liet het stadsbestuur weten niet in te gaan op die suggestie.

“Lokerse jongeren hebben het echt helemaal gehad”, zegt N-VA-
ondervoorzitster Jasmien van Bockstal. “Het gebrek aan sociaal 
contact en de avondklok in combinatie met examens, zorgen voor 
een erg moeilijke periode. Het begin echt wel te wegen. De bevra-
ging door de Lokerse Jeugdraad, ingevuld door meer dan 2.000 
jongeren, bevestigt dat. Ook in alle media horen we dat jongeren 
vooral een perspectief missen, iets om naar uit te kijken.”

Studeerplekken doorlopend openstellen
“Tijdens de examens organiseerde de stad de zogenaamde 
‘blokspots’. Studenten hoger onderwijs, die thuis geen plek 
vonden om te studeren, konden er terecht om in alle rust te 
studeren”, vertelt gemeenteraadslid Manu Diericx. “Maar nu 
de examens achter de rug zijn, stopt de stad met die blokspots. 
Nochtans ging het tweede semester intussen van start en hebben 
studenten ook tijdens het academiejaar nood aan een rustige 
plek om te studeren of de lessen te volgen.”

“Voor de jeugd is sociaal contact van cruciaal belang voor het 
mentaal welzijn”, stelt Manu. “Vlaams ministers Weyts, Somers 
en Dalle stelden een aantal criteria op om veilige studeerplekken 
te kunnen inrichten. Het kader van de ‘stille studeerplekken’ 
maakt dat mogelijk. Het initiatief is zeer goed uitgewerkt. 

Zo moeten er afspraken zijn over reservatie, ventilatie en aparte 
in- en uitgangen.”

“Daarom vroeg ik aan het stadsbestuur om de studieplekken ook 
buiten de examenperiode open te stellen. Niet alleen studenten 
uit het hoger onderwijs, maar ook scholieren uit het middelbaar 
die op zoek zijn naar een rustige werkplek, kunnen er bijvoor-
beeld op woensdagnamiddag of zaterdag terecht.”

We zijn er voor jullie!
Zorgt de coronacrisis ervoor dat je in de fi nanciële of sociale problemen komt? Twijfel dan zeker niet om hulp in te roepen.

Lokeraars die tijdelijk of deeltijds werkloos werden, kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het Sociaal 
Huis. Je komt in aanmerking voor hulp op het vlak van huisvesting, energieverbruik, digitalisering, gezondheid, school- en 
opvangkosten van kinderen, psychosociale hulpverlening enzovoort.

Na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek met een maatschappelijk werker, beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst of er al dan niet hulp wordt toegekend.

Je kan het Sociaal Huis terugvinden in Lepelstraat 4, 9160 in Lokeren. 
Ze zijn bereikbaar via 09 34 08 604 of 0478 82 91 64 of coronasteun@lokeren.be.

N-VA-gemeenteraadslid Manu Diericx en ondervoorzitter Jasmien 
Van Bockstal (foto genomen voor de huidige coronamaatregelen).
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Nederlands in de klas zorgt 
voor samenhorigheidsgevoel
In één van onze Lokerse scholen schreven anderstalige kinderen 
nieuwjaarsbrieven in hun thuistaal. We vinden dat initiatief, 
ondanks alle goede bedoelingen, een fout signaal voor de 
kinderen en hun ouders.

Leerkrachten hebben zo al te weinig tijd. Laat hen dan vooral 
tijd en aandacht besteden aan hun kerntaken. Ook de extra 
lessen in de thuistaal, buiten de schooluren, vinden wij een 
verkeerd signaal. De lesgevers zijn daar niet voor opgeleid én 
de kennis van het Nederlands van de leerlingen staat nog niet 
voldoende op punt.

Waarom de N-VA het belangrijk vindt om in te zetten op 

kennis van het Nederlands

De sociale integratie van mensen wiens thuistaal niet het  
Nederlands is - en van nieuwkomers in het bijzonder - gaat niet 
vanzelf. Wie hier een toekomst voor zichzelf en zijn kinderen wil 
uitbouwen, zal Nederlands moeten leren om zich thuis te voelen. 
Eenzelfde taal spreken verhoogt bovendien het samenhorig-
heidsgevoel en gaat in tegen apartheid en gettovorming. Ook in 
andere Europese landen werkt dat principe perfect.

Waarom de N-VA dit initiatief een fout signaal vindt

Studies tonen aan dat er voldoende blootstelling moet zijn aan 
de onderwijstaal om voor een goede taalverwerving en een 
samenhorigheidsgevoel te zorgen. In Vlaanderen is dat het 
Nederlands. De taalbaden moeten ook in verschillende omstan-
digheden en situaties aangeboden worden. Een nieuwjaarsbrief 
is bijvoorbeeld een mooie gelegenheid om Nederlands in de 
huiskamers te brengen.

Leerkrachten hebben nu al tijd te kort om alle eindtermen te 
bereiken. Laat hen daarom de meeste aandacht aan hun kern-
taak besteden: onderwijs aanbieden in het Nederlands. Onze 
samenleving is zeer divers en meertalig. We kunnen niet van 

onze leerkrachten verwachten dat zij al die talen en verschillende 
gevoeligheden beheersen.

Waarom de N-VA denkt dat er gevaar schuilt in dergelijke 

initiatieven

Waarom zouden ouders Nederlands willen leren als de commu-
nicatie via de school in hun eigen thuistaal verloopt? Als men de 
indruk krijgt dat het leren van het Nederlands niet belangrijk is, 
zullen kinderen en ouders niet gemotiveerd zijn om Nederlands 
te leren. De kans bestaat dat kinderen en hun ouders te weinig in 
contact komen met het Nederlands, met alle gevolgen vandien 
voor hun toekomst.

Hoe de N-VA onze samenleving ziet

Ons samenlevingsmodel sluit niemand uit. Wie zich opsluit in 
zijn eigen taal, sluit zichzelf uit. Om echt met elkaar samen te 
leven, moeten we dezelfde taal spreken. Daar kunnen we niet 
vroeg genoeg aan beginnen. In de klas en op de speelplaats 
bijvoorbeeld. 

Sommige onderzoekers pleiten ervoor om de thuistaal ook op 
school te gebruiken. De N-VA gaat daar niet meer akkoord. Een 
mix van verschillende talen en culturen zorgt voor meer apart-
heid en gaat het samenhorigheidsgevoel tegen. We streven juist 
naar een samenleving waar dezelfde taal ons allemaal verbindt.

Sociale fraude ook in Lokeren 
aanpakken
Het buitenlands eigendomsonderzoek werkt. Het Antwerps Hof van 
Beroep veroordeelde recent opnieuw een sociale fraudeur, die moet bijna 
61.000 euro terugbetalen.

Gaan Lokeren en SV De Tuinwijk deze richtlijnen nu ook eindelijk vol-
gen? Lokeraars die echt in nood zitten, moeten sneller een woning krij-
gen. Wie al eigendommen bezit, kan géén aanspraak maken op Vlaamse 
sociale woningen. Punt.

lokeren@n-va.be
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De Heirbrugsite: een stand van zaken
De Heirbrugsite, een project voor sociale woningbouw, ligt vlak naast de Durme. Onze 
vragen over de haalbaarheid daarvan werden door de bevoegde schepen fijntjes weg-
gelachen. 

Dat het project zich in meers-
gebied situeert, blijkt geen enkel 
probleem. Integendeel, een 
waterhuishoudingsplan zou alles 
oplossen. De voorbije winter bleek 
dat dat plan een zeer moeilijk, en 
misschien zelfs onmogelijk 
verhaal wordt. Of steekt het voor 
sociale woningbouw niet zo 
nauw? Veel draineringswerken 
zijn er alleszins nog niet gebeurd.

Aanleg nieuw voetpad 
Karlapperstraat ondoordacht
Het volledig vernieuwd voetpad in de Karlapperstraat is niet 
geschikt voor kinderwagens, rolstoelen en minder mobielen. De 
hinderlijke elektriciteitskasten verhinderen dat. Een gemiste kans.

Onze voorstellen

Onze tussenkomsten

Virtuele oplossingen voor 
industriepark
Gemeenteraadslid Eddy Van Bockstal stelde voor om een 
digitale versie te maken van de toekomstige industriezone 
E17/4. “Zo’n virtuele versie is handig om de impact van 
verkeersmaatregelen af te toetsen”, zegt Eddy.

Verschillende steden ont-
wikkelen dezer dagen al een 
‘digital twin city’. “Dat is een 
‘smart city’-toepassing die op 
basis van zoveel mogelijk data 
een virtuele versie van een 
stad bouwt”, schetst Eddy. De 
impact van verkeersmaatrege-
len kan dan virtueel getoetst 
worden, vooraleer ze ook 
effectief ingevoerd worden.”

Van Bockstal wil graag een 
digitale versie van indus-
triezone E17/4. “De mobili-
teitsproblematiek blijft daar 
brandend actueel, zeker 
met de commotie rond de 
inplanting van een tweede 
distributiecentrum. Men 

knipte, bouwde en herstelde 
hoogtebegrenzers. Dat zijn 
goed bedoelde aanpassingen, 
maar ze leveren niet altijd 
het gewenste resultaten op en 
zorgen juist voor meer sluip-
verkeer. Een virtuele versie 
van de nieuwe industriezone 
kan een oplossing aanreiken.”

Jammer genoeg kunnen enkel 
centrumsteden een beroep 
doen op Vlaamse subsidies 
voor de toepassing. Toch zou 
Lokeren een deel van de 50 
miljoen euro, die het kreeg 
voor de ontsluiting van het 
nieuw logistiek centrum 
kreeg, daarvoor kunnen 
gebruiken.

Emma De Meyer krijgt 
straatnaam
In de Dwarsstraat, ter hoogte van de Sterrestraat en 
Roggemandreef, renoveert men de werkmanhuisjes en 
worden nieuwe woningen gebouwd. Tijdens de bespreking 
voor nieuwe straatnamen met vrouwennamen, vroeg 
gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck om Emma De 
Meyer om historische redenen een straat toe te wijzen op die 
locatie. De meerderheid ging akkoord met zijn voorstel.

Emma De Meyer erfde de fabriek van de kinderloze indus-
trieel Theodoor Roggeman in 1908 en trouwde later met 
Prosper Goossens. Ze overleed er tijdens het bombardement 
van 11 mei 1944.

De meerderheid keurde het 
voorstel van gemeenteraadslid 
Philippe Van Streydonck goed.

www.n-va.be/lokeren
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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