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Veilig thuis in een welvarend Lokeren

Belofte maakt schuld
N-VA Lokeren gaat met vier  
gemeenteraadsleden en één lid in 
het bijzonder comité sociale dienst 
de volgende zes jaar uw belangen 
verdedigen. We danken alle kiezers 
die ons hun vertrouwen schonken. 

We staan klaar om vanuit de oppositie een 
positieve bijdrage te leveren en van Lokeren 
een veiligere en welvarendere stad te maken, 
waar elke Vlaming zich nog thuis kan en 
mag voelen. We zullen de meerderheid op 
tijd en stond aan haar vele verkiezings- 
beloften herinneren. 

Pas in de laatste maanden voor de  
verkiezingen leek de meerderheid te 
beseffen dat ze de afgelopen decennia het 
een en ander verwaarloosd had. Zoals veel 
Lokeraars vragen we ons af hoeveel van 
die beloften er nu werkelijk ingelost zullen 
worden. 

•  Komt er een verkavelingsstop? 
•  Komen er meer en veilige fiets- en  

voetpaden en fietsstraten? 
•  Roept men de leegloop in het centrum 

een halt toe? 
•  Wordt het cameranetwerk uitgebreid? 
•  Pakt men misdaden, straatracen, sluik-

storten en ander asociaal gedrag kordater 
aan met bestuurlijke handhavingsboetes? 

•  Wat met de strijd tegen sociale fraude? 
•  Verlaagt men de drempel voor zij die het 

echt nodig hebben?  
•  Komen er meer betaalbare plaatsen voor 

kinderopvang en voor senioren?  
•  Komt er een actievere integratiepolitiek 

die verdere afscheiding en gettovorming 
tegengaat? 

•  Eist men respect voor alle waarden van 
de Verlichting en voor het Nederlands als 
bestuurs- en onderwijstaal?

•  Komt er een echt dierenwelzijnsbeleid met 
een hondenloopweide?

We zijn benieuwd! De Lokeraar kan alvast 
op de N-VA en haar verkozenen rekenen 
om al die zaken goed op te volgen.
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Bestuursverkiezingen  
N-VA Lokeren
Zondag 10 februari - 10 uur - 
Abazjoer

Gastspreker: Koen Daniëls, Vlaams 
volksvertegenwoordiger
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N-VA Lokeren wenst u een zalig  
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Word lid van N-VA Lokeren en 
bestuur mee! 
Neem contact op via  
geert.vanhecke@n-va.be

Dirk Van de Voorde
Voorzitter N-VA Lokeren
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N-VA maakt  
verkiezingsbeloften 
waar
Het Lokers bestuursakkoord komt er waar-
schijnlijk pas begin 2019. Maar toch zien we 
al reacties op onze verkiezingsvoorstellen. Zo 
telt het volgende schepencollege eindelijk een 
schepen voor dierenwelzijn. Iets waar ons 
gemeenteraadslid Jasmien Van Bockstal al vele 
jaren om vroeg in de gemeenteraad. Nu nog een 
dierenwelzijnsbeleid en een hondenloopweide! 

De N-VA heeft maar liefst twee jonge manda-
tarissen in de gemeenteraad en in het bijzonder 
comité sociale dienst (het vroegere OCMW). 
Geen enkele partij doet ons dat na. Wij maken 
onze belofte om jongeren rechtstreeks een stem 
te geven in het beleid waar. Positieve oppositie, 
die meebouwt aan een mooier Lokeren. Dat is 
waar N-VA Lokeren voor staat.

De Lokeraar met een ‘digitale’ stem
De Lokeraar vindt steeds 
meer zijn weg online 
en op de sociale media. 
“Maar daar is het Lokerse 
stadsbestuur volledig af-
wezig”, zegt onze onder-
voorzitter Manu Diericx. 

“De digitale dienstver-
lening in Lokeren kan 
pakken beter. Mensen die 
iets gedaan willen krijgen, 
moeten een bericht sturen 
naar de schepen. Dat is 
puur cliëntelisme. Wij verwachten van een modern stadsbestuur dat het luistert  
naar de vragen van de mensen, ook online en via sociale media.” 

De N-VA stelt voor om meer dienstverlening via de website mogelijk te maken en 
om vragen via de sociale media beter op te volgen. De Lokeraar met een digitale 
stem verdient een digitaal loket.

Moskeeën moeten taalwetgeving respecteren
Turkse Facebookberichten
De vijf erkende islamitische 
geloofsgemeenschappen krijgen 
van de provincie een toelage 
om hen te ondersteunen in hun 
werking. Er wordt van hen in 
ruil verwacht dat ze blijvend 
de erkenningscriteria en dus 
de taalwetgeving respecteren. 
Dat loopt in de praktijk echter 
nog wel eens mis, stelde Kurt 
Moens vast. Tijdens de financiële 
evaluatie van de jaarrekeningen 
stelde hij zich ernstige vragen bij 
de boodschappen die sommige 
moskeeën op hun Facebookpagina 
plaatsen. “Heel wat berichten zijn 
eentalig in het Turks opgesteld en 
dat is niet conform de taalwet-
geving. Bovendien werd via een 
Facebookpagina verkiezings-
propaganda van de Turkse 
president Erdogan verspreid en 
dat kan voor ons echt niet door 
de beugel”, aldus Kurt Moens.

Scheiding van kerk en staat
De bevoegde gedeputeerde 
besliste na de tussenkomst van 

Kurt Moens om de islamitische 
gemeenschap in kwestie aan te 
schrijven met een kritische brief. 
De brief vraagt om de berichten 
op de Facebookpagina in het 
Nederlands te publiceren én om 
geen verkiezingspropaganda 
te verspreiden. “In Vlaanderen 
bestaat er een scheiding van kerk 
en staat. Dat betekent dat de reli-
gies en de politiek onafhankelijk 
zijn van elkaar. Het is ongepast 
om verkiezingspropaganda voor 
een – in dit geval autoritair – 
staatshoofd te verspreiden via 
een erkend gebedshuis”, besluit 
Moens. 

Kurt Moens
Provincieraadslid en  

ondertussen eerste gedeputeerde

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er vijf 
erkende moskeeën. Die erkende moskeeën 
ontvangen een toelage van de provincie. 
“We kunnen dus op zijn minst verwachten 
dat hun communicatie – conform de  
taalwetgeving – in het Nederlands verloopt 
en dat ze via hun officiële Facebookpagina 
geen verkiezingspropaganda verspreiden 
voor president Erdogan”, stelt  
provincieraadslid Kurt Moens.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten en standpunten?  
Like de Facebookpagina van N-VA Lokeren!
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Uw verkozenen

Eddy Van Bockstal
Gemeenteraadslid, 55 jaar
•  Geboren en getogen “van d’Heirbrugge”.

•  Officier bij Defensie sinds 1986.

•  Sinds 2013 OCMW-raadslid, lid bijzondere 
comité sociale dienst, comité welzijn en 
lid van de raad van bestuur van het AZ 
Lokeren. Secretaris van vzw Koveken, 
vrijwilliger bij IDM (kringloopkracht) en 
de Federatie van Voedselbanken.

•  Politieke aandachtspunten: sociaal 
beleid, veiligheid, lokale handel, het 
Lokerse verenigingsleven, erfgoed en 
milieu.

eddy.vanbockstal@n-va.be

Manu Diericx
Gemeenteraadslid, 24 jaar
•  Woont in Eksaarde. 

•  Enthousiaste student, vrijdenker en muzikant met een 
luisterend oor.

•  Allergisch aan populisme, geweld en zogenaamde  
politieke correctheid. 

•  Politieke aandachtspunten: jeugd, digitale dienstverlening, 
participatie en samenleving. 

•  Jongste gemeenteraadslid van Lokeren!

manu.diericx@n-va.be

Abdul Nassaj
Lid bijzonder comité sociale dienst, 29 jaar
•  Boekhouder en HR.

•  Voorzitter Jong N-VA Lokeren. 

•  Vrijwilliger Lokerse Feesten en jeugdhuis T-Klub, supporter 
Sporting Lokeren.

•  Politieke aandachtspunten: jeugd, armoedebestrijding,  
economie, integratie en natuur.

abdul.nassaj@n-va.be

Sylvie Van Acker
Gemeenteraadslid, 47 jaar
•  Als kersvers gemeenteraadslid wil 

Sylvie, zoals beloofd, vooral luisteren 
naar de Lokeraar en meedenken over 
positieve oplossingen. Ze wil haar  
expertise aanwenden om van Lokeren 
een economisch en ecologisch duurzame 
stad te maken.

•  Politieke aandachtspunten: middenstand, 
omgeving, sport, cultuur, natuur en 
duurzaamheid.

sylvie.vanacker@n-va.be

Philippe Van Streydonck
Gemeenteraadslid, 55 jaar
•  Productieleider.

•  Philippe staat klaar om zich opnieuw zes 
jaar in te zetten als dank voor uw  
vertrouwen. 

•  Politieke aandachtspunten: veiligheid, 
industrie, mobiliteit, openbare werken en 
infrastructuur. 

philippe.vanstreydonck@n-va.be

Constructief 
waar mogelijk, 
kritisch waar 
nodig.

Denken, durven, 
doen. Geen blad 
voor de mond.

Lokeraar in hart 
en nieren.

Na woorden  
nu daden!

Ik neem  
politiek  
ernstig!



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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
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