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N-VA Lokeren wenst u een schitterend 
voorjaar en een vreugdevol Pasen! 

Nood aan bijsturing nultolerantiebeleid
In 1998 voerde de toenmalige burgemeester de nultolerantiemaatregel in om misdaden te bestrijden.  
Negentien jaar later maakt de N-VA een balans op van deze destijds zeer omstreden maatregel. De officiële 
misdaadstatistieken bewijzen dat het nultolerantiebeleid slechts gedeeltelijk werkt. Sommige misdaadcijfers 
zijn niet gedaald. Hoog tijd om deze maatregel, die iedereen even hard aanpakt, te herbekijken.

Verschil lichte en zware misdrijven
De politie doet goed werk. Door patrouilleren en andere  
voorkomende maatregelen daalde het aantal auto- en bromfiets- 
diefstallen en woninginbraken tussen 2000 en 2015 en werd  
zes keer kleiner. Voor zwaardere misdrijven lukte het nultole-
rantiebeleid niet zo goed. Dat komt vooral doordat het nultole-
rantiebeleid te weinig als een dynamisch beleid wordt bekeken.

Nood aan andere aanpak
De N-VA dankt de politie voor zijn harde werk en inzet van de 
voorbije jaren. Toch moet de Lokeraar alert blijven. De nultole-
rantie startte in 1998 als een tijdelijke maatregel om een golf van 
geweld in te perken. In steden met hetzelfde profiel als Lokeren 
zijn de cijfers voor zware misdaden lager. De hoge cijfers van een 
aantal zware misdrijven baren ons zorgen.Een andere aanpak is 
volgens de N-VA meer dan nodig.

Doelgericht en dynamisch gegeven
Het stadsbestuur beschouwt de niet-selectieve repressie in de 
nultolerantie nog steeds als een enig middel van misdaadbestrij-
ding. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat niet repressie 
het probleem vormt, maar wel het niet selectief aanwenden van 
die repressie. Een veiligheidsbeleid mag zich niet beperken tot 
symptoombestrijding. Vandaag pakt de nultolerantie vooral de 
‘kleine visjes’ aan en focust te weinig op bepaalde plaatsen en  
op bepaalde ernstige misdrijven. De N-VA vraagt om een  
nultolerantie als dynamisch gegeven te beschouwen, met  
bijzondere aandacht voor de meest voorkomende misdaden  
en de onveiligste plaatsen. Nultolerantie? Ja, maar doelgericht  
en met een menselijk gezicht.

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.
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Adviesraden rebelleren
Het stadsbestuur kreeg al kritiek van de Milieuraad en de Adviesraad voor kinderopvang wegens zijn 
eigengereid optreden dat weinig rekening houdt met de geformuleerde adviezen uit het veld. De Welzijns-
raad haalde eindelijk - na vele jaren aandringen - een slag thuis met de aansluiting bij het Sociaal Verhuur-
kantoor Waas. Ook de Culturele Raad en de Seniorenraad zochten steun bij de publieke opinie om tegen het 
stadsbestuur in te gaan. 

Cultuurraad ligt in de lappenmand
De afgelopen jaren verwende de cultuurraad de Lokeraar met 
hoogstaande uitgaven: ‘Woordenboek van het Lokers Dialect’, 
de dichtbundel ‘Dichter bij een bank’, de DVD ‘Oorlog aan 
de Durme’, het boek ‘Lokeren: Straten & Co’ en onlangs het 
topwerk ‘Lokerse Liekskes’. Op hun website staat al een aantal 
maanden volgende boodschap: 

In februari 2016 kondigden de voorzitter en de secretaris 
van de Cultuurraad hun ontslag aan met als reden: het 
langdurig meningsverschil met het stadsbestuur betreffende 
de professionele en administratieve ondersteuning van de 
Culturele Raad door de stad. De ontslagtermijn bedroeg maar 
liefst 10 maanden. Het stadsbestuur krijgt de cultuurraad 
maar niet terug op de rails. De malaise is groot. De meeste 
bestuursfuncties geraken niet ingevuld. De activiteiten zijn 
tot een minimum herleid en de aangesloten verenigingen 
wachten tevergeefs op een allereerste vergadering in 2017. Deze 
is nu beloofd in oktober. Gelukkig tracht een gemotiveerde 
ondervoorzitter het culturele schip drijvende te houden. De 
N-VA wenst hem alle succes toe!

Seniorenraad niet tevreden met inplanting  
assistentiewoningen
In Lokeren zijn er te weinig plaatsen voor residentiële ouderen-
zorg voor 65-plussers. In 2016 waren er slechts 56 plaatsen per 
duizend 65-plussers. Het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten 
is 72 plaatsen en het Vlaamse gemiddelde is zelfs 76 plaatsen. De 
Seniorenraad pleit voor goedkope woonvoorzieningen in het 
centrum en heeft bezwaren tegen de winstgevende vastgoed-
projecten voor senioren ver van het hart van de stad. Omdat de 
Seniorenraad weinig gehoor kreeg, kwam die met zijn bezwaren 
naar buiten in een open brief in de kranten. De N-VA vindt dat 
het bestuur meer rekening moet houden met de adviezen van de 
verschillende raden.

 Tijdens de Zoete Zondag Brunch gaf de Sint-Niklase  
burgemeester, Lieven Dehandschutter, aan N-VA Lokeren 
tips om van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een  
succes te maken. Hij kreeg van voorzitter Dirk Van de  
Voorde als dank een fles Lokerse jenever. Oud-voorzitter 
Eric Everaert zag dat het goed was.

Zoete Zondag Brunch

 De Culturele Raad Lokeren heeft momenteel 
geen voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
e-mailadressen voorzitter@cultuurraadlokeren.be 
en secretaris@cultuurraadlokeren.be zijn  
bijgevolg tijdelijk niet in gebruik.
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De kracht van verandering 
Eddy Van Bockstal bestuurder Sociaal Verhuurkantoor Waas

Na het voorstel van OCMW-raadslid Eddy Van Bockstal sloot Lokeren uiteindelijk toch aan bij het Sociaal 
Verhuurkantoor Waas. De OCMW-raad verkoos Eddy ook tot bestuurder. Dit onbezoldigd mandaat sluit 
perfect aan bij zijn takenpakket. Het Sociaal Verhuurkantoor zorgt voor betaalbare huurwoningen. Niet elke 
Lokeraar kan immers terecht in de winstgevende verkavelingsprojecten.

Opkuis verkeersborden komt er dan toch
Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck vroeg in het voorjaar 2016 aan het stadsbestuur om de vele 
verkeers- en straatnaamborden in slechte toestand te vervangen. Dat was dringend nodig. Hij herhaalde zijn 
vraag met foto’s in ons huis-aan-huisblad van december 2016. Met succes! De dienst patrimoniumbeheer 
meldde hem in januari dat ze op zijn vraag ingaan. 

Stationsbuurt op mensenmaat?
Het bureau Transport & Mobility uit Leuven hertekende het 
‘Masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken’ op kosten van de 
Vlaamse Bouwmeester. Het stadsbestuur ontving dat advies en beloofde een infomoment 
nadat ze van de NMBS en De Lijn advies krijgen. De Lokeraars en zeker de buurtbewoners 
verwachten een écht inspraakmoment en geen informatie over een al definitief goedgekeurd 
plan. De vzw Abllo stelde vorig jaar een plan voor aan de Milieuraad, de Verkeerscommissie 
en de schepen voor Stadshernieuwing voor een nieuw station met verkeerstechnische 
ontsluiting in een leefbare en bruisende stationsbuurt. Daarin wordt de Stationsstraat ontlast, 
de groene omgeving zo veel mogelijk gespaard en de bereikbaarheid voor auto’s, fietsers, 

voetgangers verbeterd. Maar heeft het stadsbestuur hier oren naar? De N-VA kijkt alvast uit naar een echt inspraakmoment.

Militaire oefening in Hoedhaar ter discussie
Gemeenteraadslid Abdul Nassaj betreurde dat het stadsbestuur 
de buurt niet op voorhand verwittigde over een militaire 

oefening met geweerschoten in de 
Hoedhaar. Het stadsbestuur reageerde 
pas op Facebook nadat de eerste 
klachten van verontruste burgers 
waren binnengekomen. Het provinciaal 
commando van het leger schrijft 
communicatie naar de burgers nochtans 
voor (Nieuwsblad 10 januari 2017).

Buurtbewoners en stedenbouwkundig ambtenaar 
tegen verkaveling 
Nadat gemeenteraadslid Jasmien Van Bockstal eerder al fel 
had uitgehaald naar de plannen van de verkaveling van de 
Vijgen- & Ploegstraat diende ook het buurtcomité bezwaar in 
tegen de vergunning. Volgens de stedenbouwkundig ambtenaar 
van de provincie strookt dit project niet met het ruimtelijk 
uitvoeringsplan en mag er dus geen vergunning worden 
uitgereikt (Nieuwsblad 18 januari 2017).

Levensgevaarlijk voor fietsers
OCMW-raadslid Eddy Van Bockstal dringt aan op een 
aanpak van foutief geparkeerde vrachtwagens langs de N47 die 
levensgevaarlijk zijn voor fietsers. In overleg met de Lokerse 
politie en het Agentschap Bruggen en Wegen wordt er nu 
dringend naar een oplossing gezocht (Het Laatste Nieuws  
21 februari 2017).

Philippe Van Streydonck waarschuwt voor putten
Hij vroeg in de gemeenteraad of politie, technische diensten en 
stadswachters gevaarlijke situaties direct zouden melden. Door 
erosie en verzakkingen ontstaan soms plots putten, die zeer 
gevaarlijk zijn voor fietsers en motorrijders. In de Sterrestraat 
zitten er in de directe omgeving van een school regelmatig diepe 
putten in het wegdek. Met een snellere melding kunnen deze 
gevaarlijk situaties ook sneller opgelost worden. Philippe verwees 
naar een Oost-Vlaamse gemeente waar een 19-jarige jongen 
overleed nadat hij ten val was gekomen met zijn bromfiets door 
een put in het wegdek (Het Laatste Nieuws 15 maart 2017).



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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