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Meerderheid in Lokeren voor confederalisme 
en centrumrechts beleid?
Alle centrumrechtse en rechtse partijen samen halen in Lokeren 
bijna twee derde van de stemmen. Wellicht is het dus geen toeval 
dat de burgemeester en zijn lokale partijafdeling zich na de 
verkiezingsuitslag uitspraken voor confederalisme en een 
centrumrechts beleid.

Net als de N-VA al jaren doet, pleiten ze voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen, een sterk asiel- en migratiebeleid,  
een eigen sociale zekerheid, meer autonomie voor de gemeenten en een sanering van de politieke instellingen. Ook in  
Lokeren ligt er nog veel werk op de plank voor een beter inburgerings- en veiligheidsbeleid. Het stadsbestuur hoeft zelfs 
niet op confederalisme te wachten om daaraan te beginnen. Wij zijn zeer blij dat we nu na al die jaren steun krijgen voor 
ons programma!

N-VA Lokeren wenst u een fijne Vlaamse feestdag 
en een mooie zomervakantie!

Eén op de vijf Lokeraars stemde 
op 26 mei voor N-VA
Bij de parlementsverkiezingen van 26 mei kon de N-VA 
in Lokeren de helft meer kiezers overtuigen dan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar. Bijna 
een vijfde van de Lokeraars stemde voor de N-VA. 

Onze eigen kandidaten zetten bovendien een prachtig resultaat  
neer. Manu Diericx haalde vanop plaats acht voor de Kamer  
6 422 voorkeurstemmen. Jasmien Van Bockstal kon als veertiende 
opvolger voor het Vlaams Parlement rekenen op 3 646 voorkeur-
stemmen. Wat een succes voor deze twee jonge enthousiastelingen!  
Wij danken al onze kiezers voor hun steun.

N-VA- 
kiezers  
bedankt

Onze Lokerse kandidaten Jasmien Van Bockstal en Manu Diericx haalden een prachtig resultaat.
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Haatprediker in Lokeren maar stadsbestuur 
weet van niets
Het stadsbestuur bleek niet op de hoogte dat er in Lokeren een haatprediker kwam spreken die eerder  
geweigerd werd in Hasselt en Houthalen. Wil het bestuur echt meer verbinding tussen onze inwoners,  
dan zorgt het beter ook voor een goede informatiedoorstroming met moskeeën. 

Uiterst conservatieve stroming
Het Laatste Nieuws schreef dat prediker Said El Mokadmi in  
Nederland een internaat runde waar volgens de ouders lijf- 
straffen toegepast werden. Jonge kinderen kregen er de  
boodschap dat ze afstand moesten nemen van niet-moslims  
en dat ze mochten liegen tegen ongelovigen.

Door het artikel schrapte de moskee van Houthalen een lezing 
van El Mokadmi met de mededeling niet achter zijn uiterst  
conservatieve standpunten te staan. In 2010 schrapte ook Hasselt 
al een lezing na vragen in het Vlaams Parlement.

Meer uitwisseling van informatie
Maar de man was recent wél te gast in de Lokerse moskee Imam 
Malik. Op de vraag van N-VA-fractievoorzitter Eddy Van  
Bockstal naar de informatie-uitwisseling met de Lokerse  
moskeeën, antwoordde de bevoegde schepen “dat er geen  
communicatie is rond externe predikers en er geen klachten 
waren achteraf.”

Via initiatieven als de Lokerse Queesten en de moskeegidsen 
doet onze stad veel moeite om inwoners dichter bij elkaar te 
brengen. Dat haatpredikers dat werk dwarsbomen door verdeeld-
heid te zaaien, mag het stadsbestuur niet tolereren.

Bart De Maesschalck pleit voor  
kwaliteitsvol onderwijs
Bart De Maesschalck, onderwijzer in Eksaarde en bestuurslid van N-VA Lokeren, kwam in de pers naar aanlei-
ding van de onderwijsstaking op 20 maart. Ook in dit huis-aan-huisblad leggen we hem een paar vragen voor. 

Wat is volgens jou het probleem met ons onderwijs?
“Kijk, de Van Dale omschrijft het woord onderwijs als “de  
geregelde overdracht van kennis of vaardigheden.” Maar als  
leerkracht lager onderwijs spendeer ik maar iets meer dan een 
derde van mijn tijd aan lesgeven. Beleidsmakers lijken de functie 
van leerkracht steeds meer te verwarren met die van een  
zorgkundige of Chiroleider.

Jaar na jaar is de lat lager gaan liggen uit gemakzucht en gebrek 
aan ambitie. De achterliggende redenering is dat alle kinderen 
hetzelfde – lage – niveau moeten halen. Maar we mogen gerust 
meer verwachten van onze kinderen. Kwaliteitsvol onderwijs 
toont ambitie en stelt kennis en vaardigheden centraal.”

Kan je dat concreet maken?
“Uit studies blijkt dat de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs 
vooral daalt voor wiskunde en Nederlands. Terwijl dat juist de 
basispijlers van goed onderwijs zijn. Ik pleit ervoor om de focus 
terug op die pijlers te leggen. Leerwinst verwerven was te lang  
ondergeschikt aan welbevinden. Maar die twee gaan hand in 
hand: hoe meer kinderen bijleren, hoe gelukkiger ze zijn. 

Wie kinderen wil voorbereiden op de maatschappij, mag niet alle 
aandacht geven aan elke leerling afzonderlijk. Door die indivi-
duele aanpak leert het kind zich niet integreren in een groep en 
versterkt het zijn weerbaarheid niet. En dat terwijl de maat- 
schappij wel verwacht dat je weerbaar bent.”

Mag een leerkracht dan geen persoonlijke aandacht 
meer geven aan zijn leerlingen?
“Natuurlijk wel. De ene leerling heeft nood aan meer uitleg, 
terwijl andere leerlingen net vragen om moeilijkere oefeningen. 
Een leerkracht moet élk kind uitdagen en naar een zo hoog 
mogelijk niveau tillen. Dat soort ambitie wil ik meer zien in ons 
onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs is een basisrecht voor onze 
kinderen en een wissel op hun toekomst!”

Bart De Maesschalck
Bestuurslid N-VA Lokeren 
Leerkracht lager onderwijs

In vrijwel elke Lokerse lagere en 
middelbare school zijn er stakin-
gen. Zelfs in dorpjes leggen leer-
krachten het werk neer. “En ik 
dacht dat ik nooit zou staken”

Het Laatste Nieuws, 19 maart 2019 Het Nieuwsblad, 19 maart 2019

Meester Bart van de Stedelijke 
Basisschool Eksaarde luidt 
alarmbel: “Faliekant tegen sta-
ken maar nu zie ik geen andere 
optie” 
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Verkaveling oude slachthuissite roept vragen op
De voormalige site van het slachthuis wordt woongebied. Dat de site een nieuwe invulling krijgt, is op zich 
positief. Maar de N-VA vreest voor nog meer verkeersproblemen. 

De projectontwikkelaar van de slachthuissite diende een verka-
velingsplan in voor de bouw van 280 wooneenheden, waaronder 
zowel meer- als eengezinswoningen. De huidige groene buffer 
van vzw Durme blijft en zwakke weggebruikers krijgen een 
rechtstreekse fiets- en wandelverbinding naar de Durmedijk. 

420 auto’s meer in het verkeer
De nieuwe plannen rekenen af met een stuk industriële stads- 
geschiedenis, maar de vraag is of 280 woningen niet te veel is. 
Dat aantal komt overeen met ongeveer 420 auto’s, terwijl de 
buurt nu al met fileoverlast kampt. In de spits staat het verkeer al 
aan te schuiven ver vóór het kruispunt met de Bleekmeersstraat. 

De plannen voorzien bovendien maar één ontsluiting voor  
automobilisten langs de nu al overbelaste Oude Bruglaan.  
Gemeenteraadslid Sylvie Van Acker vreest dus dat de verkeers- 
situatie alleen maar erger zal worden.

Volgens het stadsbestuur toont een mobiliteitsstudie aan dat het 
kruispunt aan de Durmebrug zelfs een verdubbeling van het 
verkeer aankan. Is de maximale capaciteit van de Oude Brug-
laan dan nog niet bereikt? Stevenen we af op nog langere files? 
Wat met de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker? 
De N-VA-fractie houdt de vinger aan de pols en volgt dit dossier 
verder op.

Maak kennis met uw raadsleden
De N-VA-mandatarissen staan ten dienste van elke Lokeraar. Neem dus gerust contact op met hen.

Sylvie Van Acker (48)

•  Gemeenteraadslid 
•  sylvie.vanacker@n-va.be

-  Middelbare studies aan Onze- 
Lieve-Vrouw-Presentatie,  
diploma hotelmanagement 

-  Heeft samen met Jan Van den 
Bergh een nieuw samengesteld 
gezin met drie dochters: Britt 
(21), Lore (20) en Ella (15)

-  Hobby’s: sporten, lezen, reizen, 
de ouderwerking op school, 
freelance consulting en nu dus 
ook lokale politiek

-  Beleidsdomeinen: sport, cultuur, 
toerisme, kinderopvang, ruim-
telijke ordening, duurzaamheid, 
evenementen, middenstand, 
onderwijs, milieu en landbouw

Eddy Van Bockstal (56)

•  Fractievoorzitter  
gemeenteraad

•  eddy.vanbockstal@n-va.be

-  Officier telecommunicatie  
op het ministerie van 
Defensie sinds 1986

-  Secretaris van vzw Koveken  
en vrijwillig compost- 
meester/kringlooptuinier 
bij IDM

-  Hobby’s: de Lokerse 
geschiedenis en natuur-
pracht, muziek en tuinieren

-  Beleidsdomeinen: veilig-
heid, sociaal beleid, lokale 
middenstand, milieu en 
lokaal erfgoed

Manu Diericx (24)

•  Gemeenteraadslid  
•  manu.diericx@n-va.be

-  Master in de politieke 
wetenschappen,  
student rechten

-  Jarenlang kind aan huis 
in de Kunstacademie en 
verschillende Lokerse 
orkesten 

-  Voorzitter Elf November- 
comité Eksaarde

-  Werkt als medewerker 
sociale media op het 
partijsecretariaat van 
de N-VA 

-  Beleidsdomeinen: jeugd, 
integratie, verenigings-
leven, ziekenhuis en  
informatica

Philippe Van Streydonck (55)

•  Gemeenteraadslid  
•  philippe.vanstreydonck@n-va.be 

-  Productieleider E17/3
-  Secretaris van een kaartclub
-  Hobby’s: fervent fietser 
-  Beleidsdomeinen: mobiliteit, veiligheid, energie 

en economie

Abdul Nassaj (30)

•  Lid bijzonder comité sociale dienst  
• abdul.nassaj@n-va.be

-  Boekhouder
-  Vrijwilliger op de Lokerse Feesten en 

bij jeugdhuis T-Klub
-  Supporter van Sporting Lokeren
-  Beleidsdomeinen: jeugd, economie, 

integratie en natuur
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


