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Verandering is nodig
De Vlaamse overheid deed een officiële doorlichting – de gemeente-
monitor – van alle Vlaamse steden en gemeenten. Lokeren kreeg op 
een aantal vlakken goede punten, maar vertoont ook verontrustende 
zwaktes:

1  Veilig
•  Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt 

hoger dan in de gemiddelde Vlaamse 
gemeente.

•  De politie registreerde meer diefstallen 
en geweldmisdrijven dan in soortgelijke 
gemeenten.

2  Thuis
•  Lokeraars hebben meer moeite met 

mensen uit een andere cultuur dan de 
gemiddelde Vlaming.

•  63 procent woont op minder dan 800 
meter van ‘wijkgroen’, zoals een park. 
Dat is minder dan gemiddeld in  
Vlaanderen.

3  Welvarend
•  Het aantal opvangplaatsen voor peuters 

ligt onder het Vlaamse gemiddelde.

•  Leerlingen in Lokerse basisscholen 
hebben gemiddeld meer leerachterstand 
dan in de rest van Vlaanderen.

•  De Lokeraar is armer dan de  
gemiddelde Vlaming. De gemiddelde 
belastingaangifte in Lokeren vermeldt 
een inkomen van 18 109 euro.

•  De 53 plaatsen per 1 000 senioren in  
Lokerse woonzorgcentra en assistentie-
woningen liggen onder het  
gemiddelde van 80 in gelijkaardige 
Vlaamse gemeenten.

Kortom: er is nog heel wat werk aan de 
winkel in Lokeren. Onder de huidige 
meerderheid nam het aantal inwoners wel 
toe, maar de levenskwaliteit van deze vele 
Lokeraars groeide duidelijk niet mee.  

Verandering is nodig! N-VA gaat voor: 
veilig thuis in een welvarend Lokeren. 

Philippe Van 
Streydonck,  
fractievoorzitter
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Meer en betaalbare plaatsen 
in de residentiële zorg voor 
65-plussers
Tijdens het debat van de seniorenraad pleitte OCMW-raadslid 
Eddy Van Bockstal voor meer en betaalbare plaatsen voor het 
stijgend aantal senioren in Lokeren. Tussen 2010 en 2016 ver-
minderde het aantal plaatsen voor residentiële zorg in  
Lokeren van 67,8 per duizend 65-plussers naar 55,7. In  
Vlaanderen steeg dat aantal nochtans van 69,9 naar 74,2 en  
in vergelijkbare gemeenten klom het van 71,2 naar 76,3.  
Bovendien geraken de plaatsen die er in 2017 bijkwamen  
niet vlot ingevuld wegens het hoge prijskaartje. 

Buurtbewoners Spoele krijgen gelijk
De buurtbewoners verzamelden 700 handtekeningen om te protesteren tegen de verkaveling. N-VA steunde dit protest. Maar liefst  
6 000 Lokeraars bekeken de video tegen de verkaveling op de Facebookpagina van N-VA. Tegen zoveel burgerprotest kon het  
stadsbestuur niet op. Het trok de verkavelingsaanvraag in. Een mooi voorbeeld van voortschrijdend inzicht. Lokeren krijgt er  
een groene long bij. N-VA blijft pleiten voor een echt en grondig burgeroverleg vooraf bij alle ingrijpende projecten. Burgers laten 
meedenken vergroot het draagvlak.

Lokerse paardenworsten saignant De Verandering Werkt

Een gezond ziekenhuis in  
een groeiend Lokeren
In december 2017 kondigde AZ Lokeren een vernieuwbouw aan, 
maar nadien verbond het zich met AZ Nikolaas. Het bestuur van AZ 
Nikolaas plant één nieuw, groot ziekenhuis voor het hele Waasland in 
… Sint-Niklaas. Welke activiteiten van AZ Lokeren zal dat ene grote 
ziekenhuis overnemen? De Lokeraars mogen niet het risico lopen dat 
ze voor alle specialistische zorgen niet meer in Lokeren terechtkun-
nen. Volgens N-VA-bestuurslid Wendy Herman heerst daarover veel 
onzekerheid. N-VA pleit voor een gezond AZ Lokeren: een volwaardi-
ge poliklinische eenheid binnen het regionale netwerk, dat bovendien 
een bijzondere band met UZ Gent blijft behouden. Een stad met een 
stijgend aantal inwoners heeft daar meer dan ooit nood aan.

Extra lasten door groeiend aantal Eksaardenaars
Het stadsbestuur zet in op een toename van de Lokerse bevolking, dus neemt ook in Eksaarde het aantal inwoners toe. Eksaarde 
maakt zich al langer zorgen over het teloorgaan van open ruimte door verkavelingen, zoals op de site van het Koffiebos. Meer  
huizen betekent meer mensen, en dat zorgt ook voor extra lasten. Al het verkeer dat van de nieuwe verkaveling naar Lokeren, 
Zaffelare of Moerbeke rijdt, moet door Eksaarde-dorp met als gevolg: kapotte wegen en moeilijk verkeer. Je zal er maar fietser zijn. 
N-VA vindt dat de infrastructuur het bevolkingsaantal moet volgen: aangepaste wegen, genoeg plaatsen op scholen en ga zo maar 
door. “Alleen zo kan Eksaarde de warme deelgemeente blijven die het altijd geweest is”, weet Eksaardenaar Manu Diericx.

Bij N-VA krijgen jongeren wél verkiesbare plaatsen
Jasmien Van Bockstal op vierde plaats voor provincieraadsverkiezingen
Gemeenteraadslid Jasmien Van Bockstal (24 jaar) krijgt de vierde plaats op de lijst van N-VA voor de provincieraadsverkiezingen  
in het kiesarrondissement Waas en Dender. Ze is de tweede van de zes kandidaten uit het Waasland en maakt dus veel kans om  
verkozen te worden als provincieraadslid.

Jonge N-VA’ers gaan voor een gemeentelijk mandaat
N-VA geeft in tegenstelling tot de klassieke partijen wél voldoende verkiesbare plaatsen aan jongeren. Zowel de huidige jonge  
gemeenteraadsleden Jasmien Van Bockstal en Abdul Nassaj als ondervoorzitter Manu Diericx en Diego Maes krijgen de kans  
om voor een mandaat te gaan. “Ook hier werkt de Verandering”, zegt Manu Diericx.

Diego Maes 22 jaar 
•  Student bedrijfsmanagement-rechtspraktijk 
•  Politieke aandachtspunten: holebi-vertegenwoordi-

ging, dierenwelzijn en een sterker  
samenhorigheidsgevoel

•  Een trotse Lokeraar die ervan houdt om  
problemen zo snel mogelijk aan te pakken

Abdul Nassaj 29 jaar
•  Woont 27 jaar in Lokeren, ouders afkomstig uit 

Aleppo ()
•  Gemeenteraadslid
•  Bachelor Bedrijfsmanagement
•  Boekhouder
•  Vrijwilligerswerk: security Lokerse Feesten, bar 

jeugdhuis T-club en reuzendrager Koveken
•  Politieke aandachtspunten: economie/financiën, 

integratie/migratie, natuur
• Bijzondere interesses: jeugd, cultuur en onderwijs

Werken aan Cultureel  
Centrum niet correct  
vergund
Volgens Lars Devocht, ambtenaar bij het Grondwette-
lijk Hof en secretaris van N-VA, maakte het stadsbe-
stuur misbruik van de spoedprocedure om de werken 
te vergunnen zonder openbare aanbesteding. Dat 
bijkomende werken op de Haagbeuksite nodig zouden 
zijn, is al lang geweten. De foto van de maquette 
toont duidelijk dat er een doorsteek aan het Cultureel 
Centrum moet komen.  Toch gaf men de indruk dat 
het allemaal dringend was om “technische redenen”. 
Om vertragings- en gerechtskosten voor de Lokerse 
belastingbetaler te vermijden, stemde een bijzondere 
gemeenteraad na veel protest uiteindelijk in. 

Een transparant stadsbestuur handelt wettelijk en 
volgens het boekje. Iedereen weet dat wie de prijzen 
tussen leveranciers niet vergelijkt, waarschijnlijk te 
veel betaalt. 

 PS: Lees de volledige juridische 
uitleg op www.n-va.be/lokeren.

N-VA wint verkiezingen  
met 40 procent
Op 26 april gingen Koen Daniëls, Vlaams Parlementslid, 
en Manu Diericx, ondervoorzitter N-VA Lokeren, op het 
Sint-Lodewijkscollege in debat met de leerlingen uit de 
zesdes. Onder meer de burgemeester, de eerste schepen 
en de fractievoorzitter van Groen vertegenwoordigden 
de andere partijen. Na het debat stemden de leerlingen: 
N-VA won deze verkiezingen met een indrukwekkende 
score van meer dan 40 procent van de stemmen, het 
dubbele van elke andere partij.

40,37% van de zesdejaars kiest voor de N-VA

Jasmien Van Bockstal 26 jaar
•  Geboren en getogen in Lokeren
•  Gemeenteraadslid
•  Afgestudeerd medical manager 
•  Uitzendconsulente
•  Politieke aandachtspunten: jeugd en dierenwelzijn
•  Een hart voor dieren

Manu Diericx 23 jaar
•  Geboren en getogen in Eksaarde
•  Politiek wetenschapper en jurist in spe
•  Medewerker sociale media N-VA nationaal
•  Lid van harmonie Eksaarde en afgestudeerd  

aan de Lokerse Muziekacademie
•  Politieke aandachtspunten: transparant bestuur, 

veiligheid, vrije tijd en verenigingsleven
•  Motto: “Iedereen gelijk voor de wet.”



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


