
Verkeerschaos dreigt door komst distributiecentra in industriepark
N-VA Lokeren stelt zich, samen met zijn collega’s uit Zele, vragen over het dreigend verkeersinfarct en de toename van 
sluipverkeer aan de E17. Door een gebrek aan verkeerstechnische ingrepen, zal de komst van twee distributiecentra en een 
kantorencomplex in het industriepark voor heel wat verkeersproblemen zorgen.

Laat ons duidelijk zijn: wij zijn abolsuut niet tegen de komst 
van extra werkgelegenheid. Maar een vooruitziend bestuur laat 
zich sturen door een mobiliteitseffectenrapport en ontsluit eerst 
industriegrond vooraleer het de kassa doet rinkelen.

Verkeersellende en sluipverkeer
Naar schatting zullen zo’n 600 vrachtwagens per dag - dan hebben 
we het nog niet over de toename van het woon-werkverkeer met 
personenwagens van de werknemers - de verkeersellende aan de 
E17 alleen maar doen verergeren. Bovendien zal het sluipverkeer 
door de woonzones in Lokeren-Zuid en Zele-Heikant ongekende 
afmetingen aannemen.

De stad de lusten, de burgers de lasten 
Het stadsbestuur ontvangt 73 miljoen euro voor de industrie-
gronden. 13 miljoen daarvan wordt gereserveerd voor aanpas-
singen zoals riolering en wegenis. “Moeten zo’n zaken niet 
op voorhand gebeuren?”, vraagt N-VA-gemeenteraadslid 
Philippe Van Streydonck zich luidop af. “Aangezien de huidige 
maatregelen om de haverklap worden aangepast, heb ik het 
bestuur opgeroepen om extra in te zetten op doordachte en 
flankerende maatregelen om sluipverkeer te ontmoedigen.”

Besturen is vooruitzien
“We hebben al meermaals gevraagd om de problematiek ernstig 
te nemen en na te denken over maatregelen die het verkeer 

kunnen stroomlijnen”, aldus fractievoorzitter Eddy Van 
Bockstal. “Wat heeft het mobiliteitseffectenrapport, dat normaal 
gesproken aan een dergelijk project voorafgaat, opgeleverd?  
Waarom is daar bij de recente aanleg van het op- en afritten-
complex aan de E17 geen rekening mee gehouden? 

“Waarom is er geen veilige fietsinfrastructuur voorzien om het 
wegverkeer te ontlasten? Zal de stad De Lijn kunnen overtuigen 
om in het kader van de nieuwe Wase vervoersregio een busver-
binding te voorzien? Maar had dat eigenlijk niet allemaal al lang 
op voorhand moeten geregeld zijn?”, bedenkt Eddy zich.

Hoeft het nog gezegd of geschreven? 2020 was allesbehalve prettig jaar. 2021 is dat voorlopig ook niet. 
Toch is er beterschap op komst. Samen slaan we ons er doorheen, zeker als de vaccins tijdig geleverd 
worden. Op 11 juli zouden alle Vlamingen hun eerste prik moeten gekregen hebben. 

Onze Vlaamse feestdag wordt dus, nog meer dan andere jaren, een dag om naar uit te kijken. We vieren 
het feest van de Vlaamse gemeenschap én de wederopstanding na de coronasituatie. Dat willen wij 
samen met jullie vieren door onze Vlaamse Leeuw te laten klauwen en onze vlag uit te hangen.

Laat ons via lokeren@n-va.be of Monique 0475 82 50 23 zeker weten of jouw vlag uithangt op 
11 juli. Wie dat doet, krijgt van ons N-VA-bestuur een leuk geschenkje!

Zolang de leeuw kan klauwen!

N-VA-gemeenteraadsleden Eddy Van 
Bockstal en Philippe Van Streydonck.

Lokeren
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Volg binnenkort de opleiding 
‘Defensie en Veiligheid’ in het 
secundair onderwijs
Het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas mag vanaf 
volgend schooljaar de opleiding ‘Defensie en Veiligheid’ organi-
seren voor leerlingen van de derde graad TSO. “Jongeren die voor 
die opleiding kiezen, zullen een overzicht krijgen van de vele 
beroepsmogelijkheden bij Defensie”, zegt Kamerlid Peter 
Buysrogge.

De Vlaamse Regering heeft 
zestien scholen de toelating 
gegeven om het opleidingspak-
ket aan te bieden. “Er zullen in 
Oost-Vlaanderen vier tech-
nische scholen zijn waar jonge-
ren vanaf september les kunnen 
volgen over en in de veiligheids-
sector. TI Sint-Carolus leent zich 
als locatie perfect voor Lokerse 
scholieren. Je bent met het open-
baar vervoer al op tien minuten 
in Sint-Niklaas.”

Kamp Waes in 
Sint-Niklaas

De belangstelling voor het leger 
neemt opnieuw toe bij jongeren 
na programma’s zoals ‘Kamp 
Waes’. Scholieren die kiezen 

voor de nieuwe opleiding, krijgen 
de kans om een unieke stage te 
lopen, worden voorbereid op 
de toelatingsproeven én op de 
militaire basisvorming.
Nadien kunnen ze verder 
studeren in het hoger onderwijs 
of kiezen voor een vervolgop-
leiding om in te stappen in een 
veiligheidsberoep zoals bewa-
kingsagent, brandweerman 
maar ook soldaat of matroos. 
“Vlaams minister van Onder-
wijs Ben Weyts verdient een 
pluim voor al het goede werk. 
Ik ben benieuwd hoeveel jonge 
mannen en vrouwen zich voor 
de opleiding Defensie en 
Veiligheid zullen inschrijven”, 
sluit Peter af.

Ben je mantelzorger? 
Vraag je stedelijke premie 
aan!
Bovenop het zorgbudget voor zwaar zorg-
behoevenden van de Vlaamse Regering, kan 
je in Lokeren ook een mantelzorgpremie 
aanvragen.  De premie bedraagt 125 euro op 
jaarbasis.

Mantelzorgers bieden langdurige zorgen aan 
chronisch zieken, mindervaliden en hulp-
behoevenden thuis. Omdat die familieleden, 
vrienden, kennissen of buren dat onbetaald 
doen, kunnen zij rekenen op een � nanciële 
tegemoetkoming van de stad.

Er zijn vier voorwaarden van toepassing:

• De zorgbehoevende is minstens 65 jaar.
• De zorgbehoevende woont in Lokeren of is er 
gedomicilieerd.
• De zorgbehoevende geniet geen tussenkomst  
van de Vlaamse Zorgverzekering.
• De zorgbehoevende woont thuis (zelfstandig 
of inwonend) en hee�  hulp nodig bij het was-
sen, aankleden, eten, drinken en verplaatsen.

De premie aanvragen is mogelijk via ons Sociaal 
Huis. Je vindt hen in de Lepelstraat 4, 9160 
Lokeren. Stuur een mailtje naar of sociaalhuis@
lokeren.be. De medewerkers zijn telefonisch 
bereikbaar via 09 34 08 604 of 0478 82 91 64.

Monique De Witte
Lid Bijzonder Comité 

Sociale Dienst

Controleer de chip van je kat of hond!
Je kat of hond kwijtraken, het is een nachtmerrie die iedereen wil vermijden. Laat daarom je huisdier chippen. 
Via de gegevens op de chip is het een stuk makkelijk om je favoriete viervoeter op te sporen. Controleer dus 
zeker de gegevens op de chip van je hond of kat via checkjechip.be.

Peter Buysrogge
Kamerlid

lokeren@n-va.be
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Noteer alvast in uw agenda: 
N-VA-eetfestijn met 
minister Mathias 
Diependaele
•  Wanneer?

Zondag 5 september, vanaf 11u30.

•  Waar?
Feestzaal ‘De Leeuwerik’ in Lokeren.

•  Prijs?
Leden: gratis, niet-leden: 20 euro, 
kinderen: 10 euro.

•  Inschrijven?
Via Monique De Witte: 0475 82 50 23.

Lokeraars hechten meer waarde aan groen en erfgoed 
dan stadsbestuur
Burgers die in beroep moeten gaan tegen de beslissingen van hun eigen stadsbestuur om het groene karakter en het historisch 
erfgoed van hun stad te beschermen. Is dat de manier om burgers te laten deelnemen aan het beleid? Is het recent opgestarte 
participatieplatform dan alleen maar marketingstunt?

Conclusie
Het stadsbestuur verkiest het grote geld uit de verkoop van eigen gronden en eigendommen aan vastgoedpromotoren blijkbaar 
boven de belangen van de eigen inwoners. Het is zelfs zover gekomen dat Lokerse burgers genoodzaakt zijn om naar de rechtbank 
te stappen om ons erfgoed en de groene parels in onze stad te beschermen. Onbegrijpelijk. De N-VA hoopt dat het stadsbestuur 
vanaf nu eindelijk rekening zal houden met de bekommernissen van de Lokeraars. Zij zijn niet tegen stadsontwikkeling, maar wel 
tegen de manier waarop. De cynische reactie van de bevoegde schepen op het protest tegen het Oeverpark belooft alvast weinig goeds.

Statiegeldcoalitie = Jommekesclub
N-VA-fractievoorzitter Eddy Van Bockstal vergeleek de zogenaamde statiegeldcoalitie 
in de gemeenteraad met ‘de Jommekesclub’. Een aantal redenen waarom N-VA 
Lokeren geen voorstander is op de invoering van statiegeld voor blikjes en plastic 
flessen.

•  Het is Vlaanderen die beslist over statiegeld op PET-flessen en blikjes, liefst in 
samenspraak met andere landen.

•  De PET-flessen en blikjes die terug te vinden zijn in sommige Lokerse winkels, zijn 
meestal niet afkomstig uit Vlaanderen, zelfs niet uit Europa. Zij vallen buiten de 
regeling en dat betekent dus een concurrentieel nadeel voor andere winkels.

•  Vlaanderen behoort al tot de top van de ‘recyclageklas’. Dat bewezen we recent nog 
met het invoeren van de ‘Nieuwe Blauwe Zak’.

•  Een massa blikjes en flessen zouden bij die nieuwe regeling niet meer samengeperst 
kunnen worden in een PMD-zak. In plaats daarvan moeten ze in grote zakken 
teruggebracht worden naar de winkels. Een omslachtige werkwijze.

•  De extra kosten waarmee de drankensector geconfronteerd zal worden, zullen 
doorgerekend worden aan de consument. Met andere woorden: prijsstijgingen 
voor iedereen, terwijl slechts een kleine, asociale groep mensen de regels aan hun 
laars lapt.

Oeverpark
De Lokerse burgers wilden rond het 
historisch erfgoed van de Villa Geurts 
in de Groendreef zoveel mogelijk groene 
omkadering behouden in het geplande 
vastgoedproject. In beroep kregen ze 
gelijk.

Torenstraat
De bewoners van het centrum vinden dat 
het typische karakter van het iconische ‘To-
renstraatje’ bedreigd wordt door het vast-
goedproject voor het voormalige winkelcen-
trum. Ook zij zagen zich genoodzaakt om 
een langdurige procedure te doorlopen om 
uiteindelijk hun gelijk te halen.

Heirbrugpark
Ook hier komen er door het verzet van 
buurtbewoners dan toch geen appar-
tementsblokken in de meander van de 
Durme, maar een Heirbrugpark.

www.n-va.be/lokeren
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

014229


