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Wij werken  
verder voor u
Veel commotie en zelfs populisme 
als het gaat over de verloning van 
politici. Toch kan u gerust zijn. 
Uw lokale N-VA-mandatarissen 
zijn nog echte idealisten. Wij leven 
niet van de politiek maar wel voor 
de politiek. Voor ons mag een 
politicus dan ook goed verdienen 
als hij ervoor werkt. Toch is het 
niet de verloning dat het probleem 
vormt, maar wel het aantal  
mandaten.

Denkoefening fusies maken
In Nazareth hebben we 21 gemeenteraadsleden of één gemeen-
teraadslid per 550 inwoners. Zeven leden zitten in het college. 
Mochten we die verhouding toepassen in Gent dan hadden ze 
daar 450 gemeenteraadsleden en 130 mensen in het college. Iets 
zegt ons dat dit anno 2017 niet meer houdbaar is. Afslanken van 
het politieke bestuur komt eraan. Een fusie zou op zich al negen 
gemeenteraadsleden, een burgemeester en zes schepenen bespa-
ren of minstens 250 000 euro per jaar. Als we het zelf niet doen 

door bijvoorbeeld een vrijwillige fusie aan te gaan dan zal men 
het ons wel opleggen. We hebben het bestuur al meermaals op 
hun verantwoordelijkheid gewezen maar zonder resultaat. Een 
verwittigd man is er nochtans twee waard. 

Leiderschap vraagt vooruitzien en anticiperen. De N-VA ziet 
in het bestuur van Nazareth geen leiderschap.

Geslaagde cocktailavond
Een geslaagde vijfde editie met alweer een variatie aan cocktails. Ook diegenen 
die mee deden aan Tournée Minérale werden niet vergeten. Zij konden kiezen 
uit verschillende non-alcoholische cocktails.

De vele mooie prijzen uit onze tombola verkochten als warme broodjes, want 
iedereen had ook elke keer prijs! De talrijke hapjes, de Spaanse hesp en de  
belegde broodjes zorgden ervoor dat je niet met honger naar buiten ging.
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 Bij twijfel of vragen, neem gerust contact op met karien.declercq@n-va.be,  
onze N-VA-afgevaardigde voor het OCMW. Zij helpt u graag verder.

“Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen.  
Een staatsman denkt aan de volgende generatie.” 

James Freeman Clarke (1810-1888)

Vriendjespolitiek in WZC 
Wielkine

Het Woonzorgcentrum (WZC) Wielkine telt ongeveer zestig 
kamers voor zorgbehoevende ouderen. Ook in Nazareth is de 
vraag naar deze kamers groot. Het WZC Wielkine wordt vol-
ledig gefinancierd met belastinggeld. Men zou dan verwachten 
dat men op een transparante en eerlijke wijze de kamers gaat 
toewijzen aan zijn inwoners. Niet in Nazareth. Er heerst nog 
een echte cultuur van ons kent ons. Met de juiste connectie bij 
het bestuur zal uw vader, moeder of partner sneller een kamer 
toegewezen krijgen.

N-VA De Pinte, 
Sint-Martens-Latem en 
Nazareth hebben samen-
gewerkt om staatssecre-
taris Theo Francken 
uit te nodigen voor een 
gespreksavond over zijn 
asiel- en migratiebeleid. 
Er waren zo’n 200 aan-
wezigen en dit terwijl 
op hetzelfde moment KAA Gent 
tegen Tottenham aan het stunten was. De samenwerking met 
de afdelingen van de andere gemeenten was een succes.

 De N-VA heeft de bewijzen van politieke inmenging bij de 
kamertoewijzing in WZC Wielkine kunnen inkijken.

 De gespreksavond met Theo Francken was een succes. 
Hopelijk worden bij een volgende evenement de gemeentelijke 
aanplakborden wel proper gemaakt. De N-VA heeft alvast een 
deel van het werk gedaan.

Frauduleus aanrekenen kamers in WZC Wielkine
Wie een kamer huurt in het WZC Wielkine tekent een contract waarbij de dag na het overlijden er automatisch vijf dagen 
extra worden aangerekend. De dagprijs bedraagt ongeveer 60 euro. Dit maximale bedrag kan enkel aangerekend worden als 
de kamer gedurende die vijf dagen niet opnieuw verhuurd wordt. Dit wordt heel duidelijk beschreven in het decreet van de 
Vlaamse regering over de woonzorgcentra en krijgt voorrang op elk contract tussen WZC Wielkine en bewoner.

In Nazareth wordt in de meeste gevallen inbreuk gepleegd op deze wettelijke regel. Ons advies: vraag bij het ondertekenen van 
het contract of ditartikel, in verband met extra aanrekening van dagen, kan aangepast worden conform het decreet van de 
Vlaamse regering.
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Vraag naar verandering in Nazareth stijgt
De N-VA krijgt steeds meer vragen en opmerkingen van de inwoners. Vaak staan wij vanuit de oppositie machteloos. 
Een andere aanpak dringt zich dus op. De N-VA staat daar voor garant. Volgend jaar heeft u de kans om te stemmen 
voor de kracht van verandering en te kiezen voor een N-VA-bestuur.

Aanpassingen nodig aan nieuwe sporthal

Wie al eens een basketbal- of volleybalwedstrijd bijwoont in de nieuwe sporthal zal kunnen getuigen over 
het helse lawaai dat de weerkaatsing tegen de betonnen muren en metalen zoldering veroorzaakt. Ook de 
coaches moeten zich tijdens de trainingen schor schreeuwen om zich verstaanbaar te maken. 
Nu de meerderheid meer dan 2 miljoen investeert in een nieuwe turnhal (inclusief jeugdhuis) en een kunstgrasveld, zou het volgens 
de N-VA toch geen probleem mogen zijn om ook de honderden sportbeoefenaars in de sporthal wat meer comfort te geven. Er zijn 
economisch verantwoorde oplossingen mogelijk. 

Kan de meerderheid dan ook nog voor wat extra Zweedse banken en enkele sportramen zorgen? Dit werd al meermaals gevraagd. 
Bovendien is het een kleine investering (minder dan 5 000 euro) die blijkbaar niet mogelijk is.

Weyts zorgt voor betere fietspaden in Nazareth
De fietspaden in de ’s Gravenstraat 
en het pad van aan de Waran-
destraat tot de Sticheldreef zijn 
problematisch. Ondertussen heeft 
men een aanbestedingsprocedure 
opgestart bij minister van Mobili-
teit Ben Weyts om deze fietspaden 
heraan te leggen. 

De heraanleg Warandestraat blijft 
ook voor problemen zorgen. De 
strook ‘nepkasseien’ zorgt voor veel 
geluidshinder voor de buren. Op de foto zie je de oplossing van de gemeente. Sommige 
mensen rijden hierover alsof ze zich op het circuit van Francorchamps bevinden. 



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /
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