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  De N-VA-gemeenteraadsfractie voor 
het postgebouw.

Populairste politicus van het 
land trekt volle zaal

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kon in Lokeren op heel 
wat belangstelling rekenen. Maar liefst 400 geïnteresseerden luisterden op 17 januari in 
sportcentrum Den Dam naar zijn visie op het migratiebeleid en het Marrakeshpact. 

Theo benadrukte dat zijn beleid steunde op humane waarden, op rechten en plichten, 
streng maar rechtvaardig. Hij legde uit dat de N-VA het Marrakeshpact niet kon goed-
keuren, omdat het aanleiding zou geven tot een oncontroleerbare immigratie, eindeloze 
rechtszaken en het failliet van onze sociale zekerheid. Na zijn uiteenzetting signeerde hij 
zijn boek Continent zonder grens en ging hij op de foto met de talrijke sympathisanten.

Met een gezellig etentje voor leden en sympathisanten schakelen we  
volledig in campagnemodus. U maakt niet alleen kennis met de  
Lokerse kandidaten, maar ook met onze twee gastsprekers:  
Matthias Diependaele, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, en  
Tomas Roggeman, plaats vijf voor de Kamer. 

We openen met een receptie, waarna we u ofwel beenham ofwel een vege-
tarische schotel serveren en als afsluiter een dessertbord met koffie of thee. 

Inschrijven kan door vóór 17 april 25 euro per persoon te storten op het 
rekeningnummer BE92 9731 5507 2823, met vermelding van uw naam 
en uw voorkeur voor beenham of vegetarisch. Schrijf tijdig in, want de 
plaatsen zijn beperkt.

Meer info via monique.dewitte@n-va.be of 0475 82 50 23.

Theo Francken met de bestuursploeg van N-VA Lokeren. 

Maak op vrijdag 26 april kennis met onze kandidaten
19 uur – De Leeuwerik, Oude Heerweg 180, Lokeren

Tomas Roggeman
Plaats 5 voor de Kamer

Voorzitter Jong N-VA

Matthias Diependaele
Lijsttrekker  

Vlaams Parlement
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Gastsprekers



2

Getreuzel bij aankoop postgebouw  
kost Lokeraar extra 150 000 euro
N-VA Lokeren juicht de aankoop van het postgebouw door de stad toe. De dienst Toerisme was tot nu toe 
veel te klein behuisd en zal in het nieuwe gebouw meer uitstraling krijgen. Bovendien is het een mooie 
opsteker dat de stad zo’n gebouw in handen krijgt. Toch hebben we enkele bedenkingen bij de aankoop. 

Duur uitstel
Eind 2016 bood Bpost het gebouw te koop aan voor 650 000 euro. Vandaag koopt de stad Lokeren het gebouw voor 800 000 euro 
van de toenmalige koper. Het postgebouw heeft ondertussen ook nog eens twee jaar langer leeggestaan, wat de algemene staat 
ervan zeker niet ten goede kwam. “Waarom werd die beslissing twee jaar geleden niet genomen?” vroeg Sylvie Van Acker, nieuw 
N-VA-gemeenteraadslid, dan ook in de gemeenteraad van 28 januari.

Wat met het renovatiebudget?
Bovendien vermeldt de begroting nergens het bedrag dat de stad zal investeren in de restauratie en herinrichting van dit  
geklasseerde gebouw. Had de stad twee jaar geleden deelgenomen aan de openbare verkoop, dan kon ze nu de 150 000 euro,  
die ze te veel betaalt, investeren in de renovatie.

Ondanks die valse start bij de aankoop, vindt N-VA Lokeren het positief dat deze parel van onze binnenstad opnieuw een  
bestemming krijgt. Hopelijk biedt het postgebouw ook een oplossing voor andere noden in onze stad, zoals het tekort aan  
vergaderruimten, repetitielokalen of een sociale kruidenier.

lokeren@n-va.be

Oppositie eist maatregelen tegen illegaal 
vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht:  
“Politie heeft inschattingsfout gemaakt”
De beelden die een bewoner 
van de Markt vanuit zijn ap-
partement maakte op nieuw-
jaarsnacht logen er niet om: het 
vuurwerk zorgde voor een on-
veilige situatie in het stadscen-
trum van Lokeren. 

“Als we het lokaal reglement er-
bij nemen, lezen we dat particu-
lier vuurwerk is toegelaten van 

middernacht tot 1 uur”, zegt 
Sylvie Van Acker (N-VA). “Er 
werd vuurwerk ontstoken voor 
middernacht en lang na het toe-
gestane uur. In Nederland vie-
len er dit jaar twee doden na in-
cidenten met vuurwerk. Moet er 
in Lokeren ook iets dramatisch 
gebeuren voor er wordt ingegre-
pen?” 

Gemeenteraadsleden Eddy Van Bockstal, 
Philippe Van Streydonck, Sylvie Van Acker 
en Manu Diericx (v.l.n.r.) zijn blij dat de stad 
eindelijk het postgebouw heeft aangekocht.

In de pers Bron: Het Laatste Nieuws, 29 januari 2019

Verkiezingen 
26 mei

Lokerse 
paarden- 
worsten  
saignant

Van Streydonck (N-VA) informeert  
naar maatregelen werken N70
Gemeenteraadslid Philippe 
Van Streydonck (N-VA) infor-
meerde op de gemeenteraad 
naar de geplande maatregelen 
voor de werken aan de N70 in 
de dorpskern van Zeveneken. 

Van Streydonck informeerde 
bij de schepen van Openbare 

Werken of de stad signalisatie 
zal aanbrengen om aan te ge-
ven dat de Lokerse kant van 
Zeveneken niet bereikbaar zal 
zijn via de afrit Beervelde eens 
de werken starten. “Krijgen de 
omliggende straten een verbod 
voor zwaar verkeer vanaf 3,5 
ton?” aldus Van Streydonck.
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Onze kandidaten rekenen op uw stem!Verkiezingen 
26 mei

Voor het Vlaams Parlement

Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Topkandidaat uit het Waasland
Koen Daniëls | Plaats 3 

•  40 jaar
•  Getrouwd, twee kinderen
•  Geboren en getogen in het Waasland, woont in Sint-Gillis-Waas
•  Master onderwijsbeleid, lerarenopleiding
•  Gemeenteraadslid in Sint-Gillis-Waas
•  Vlaams Parlementslid en dé onderwijsspecialist van de N-VA
•  Politieke aandachtspunten:

1   Tijd, middelen en energie in mens, klas en school steken, niet in 
structuren en papieren. Zo halen we het maximale uit elke leerling.

2   Vlamingen veilig en comfortabel in beweging zetten: te voet, op de 
fiets, in de auto, met de bus of trein, en ook op sportief vlak in de 
natuur.

3   Oost-Vlaanderen en het Waasland een gezicht en stem geven in 
het Vlaams Parlement.
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Topkandidaat uit het Waasland
Peter Buysrogge | Plaats 3

•  42 jaar
•  Getrouwd, drie kinderen
•  Geboren, getogen en woonachtig in Sinaai
•  Master in de politieke en sociale wetenschappen (UGent)
•  Schepen in Sint-Niklaas 
•  Federaal parlementslid: specialist defensie, inlichtingendiensten en 

koningshuis
•  Politieke aandachtspunten:

1   Als papa van drie kinderen wil ik investeren in een veilige omgeving. 
Defensie en inlichtingendiensten zijn voor mij vertrouwde terreinen 
waarvoor de afgelopen jaren eindelijk inspanningen gedaan zijn. 
We moeten op dat pad verder.

2   Als schepen van Financiën en Personeel wil ik dat de verschillende 
overheden blijven inzetten op meer efficiëntie en een kwaliteitsvolle 
dienstverlening.

3   Als N-VA’er en fiere Vlaming en Waaslander wil ik dat we eindelijk 
de omslag maken naar een confederale staat.
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Kandidaat van N-VA Lokeren
Jasmien Van Bockstal 
14de opvolger

•  26 jaar
•  Geboren en getogen in Lokeren, woont nu in Eksaarde
•  Werkt als customer service representative seashipments bij  

Katoen Natie
•  Voormalig gemeenteraadslid in Lokeren
•  Ondervoorzitter N-VA Lokeren en N-VA Waas
•  Politieke aandachtspunten:

1   Veilig verkeer voor de zwakke weggebruiker, meer kinderopvang 
en meer seniorenvoorzieningen. Zo maken we van Vlaanderen 
een veilige en warme thuis voor iedereen.

2   Blijvende aandacht voor dierenwelzijn.
3   Ecorealistische aanpak van ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Kandidaat van N-VA Lokeren
Manu Diericx | Plaats 8

•  24 jaar 
•  Geboren en getogen in Lokeren
•  Master in de politieke wetenschappen en masterstudent rechten 

(UGent)
•  Expert sociale media voor N-VA nationaal
•  Muzikant met een luisterend oor 
•  Gemeenteraadslid in Lokeren
•  Politieke aandachtspunten:

1   Staatshervorming, justitie en migratierecht. 
2   Trage Belgische structuren kunnen goedkoper, efficiënter en 

beter. 
3  Schaf die Senaat af. 
4   Investeren in betere strafuitvoering en rechtvaardiger asiel- en 

migratiebeleid. 
5   Geen blad voor de mond en zeggen waar het op staat, ook als dat 

niet aangenaam is.



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

Oost-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 


