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Beste Ronsenaars
We zetten ons laatste beleidsjaar in van deze legislatuur. Ronse staat er beter voor dan vijf jaar geleden. 
N-VA Ronse blikt tevreden terug en ambitieus vooruit.

Bij ons aantreden moesten we fors besparen. We namen moedige, 
doortastende maatregelen om het budgettaire schip in vijf jaar tijd 
weer op evenwichtskoers te krijgen, waarbij we de zwaksten hebben 
ontzien. Wij hebben woord gehouden.

Een bloeiende economie
Dankzij N-VA-schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte 
gaat de Ronsese economie erop vooruit. Een bloeiende econo-
mie is goed voor alle Ronsenaars. Met het pop-upreglement, het 
handelspandenfonds en de belasting op leegstand trekt Brigitte 
voluit de kaart tegen de verloedering. Met acties als ‘Ronse in de 
bloemen’ en het terrasreglement fleurt ze ook actief het straat-
beeld op.
De toekomst van Ronse vergt een efficiënte overheid. Met de 
integratie van Stad Ronse en OCMW Ronse besparen we op 
onze eigen werking en niet op de Ronsenaars. Zo hebben we 
sinds kort één secretaris voor beide entiteiten. Het zijn onze 
OCMW-voorzitter Wim Vandevelde en schepen van Interne 
Organisatie Brigitte Vanhoutte die hierin het voortouw namen. 

De zorgbehoevende staat centraal
In het zorgaanbod gooide Wim Vandevelde het beleid over een 
andere boeg. De omwenteling in de zorg is zonder meer het 
belangrijkste dossier van deze legislatuur. Dankzij de samen-
werking met WZC Sint-Vincentius maken we de omslag naar 

moderne zorginfrastructuur. De zorgbehoevende Ronsenaar 
staat centraal in deze ambitieuze plannen. De kwaliteit en de 
betaalbaarheid van de zorg zijn gewaarborgd. Met dit akkoord 
maken wij ook de financiële ruimte voor de uitdagingen die op 
de lokale besturen afkomen na 2020.

Het project “De Hoge Mote” vormt een cruciaal onderdeel in 
het stadsvernieuwingsproject “De Vrijheid”. Met de heraanleg 
van “De Vrijheid” hebben we de ambitie om een sterk, histo-
risch centrum te creëren met bijzondere aandacht voor groen en 
water. Zo draagt de stad direct bij aan de toeristische uitstraling 
van Ronse en de hele regio.
Deze bestuursmeerderheid engageerde zich voor een nieuw 
zwembad. Na een intensieve en grondige analyse werden de 
knopen doorgehakt om in zee te gaan met Pellikaan. Zo krijgt het 
nieuwe zwembad aan ’t Rosco meer en meer vorm.
Een efficiënt veiligheidsbeleid blijft een aandachtspunt.

Goede voornemens
Wij houden de juiste koers om Ronse en haar 26 000 inwoners naar 
een goede toekomst te leiden. Deze bestuursploeg heeft het vaste 
voornemen om dit jaar krachtdadig uitvoering te geven aan de 
beleidsplannen die in het budget vervat zijn.
Een welvarend en warm Ronse, een veilig Ronse en een sterke 
gemeenschap gefundeerd op onze Ronsese identiteit. Dat is 
ons streven. 

  Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde en Aaron Demeulemeester (fractievoorzitter)

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

Wij wensen u een fijn 2018!
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Ronse: een uniek weefsel

Ronse het product van een stedelijk weefsel met eigen gebruiken 
en bijzondere inwoners. De N-VA is vastberaden ons unieke 
samenlevingsmodel te beschermen.

Wie naar het buitenland reist, ziet zich geconfronteerd met 
andere gebruiken en regels. Het is vaak in die confrontatie dat 
we ons bewust worden van de specifieke kenmerken die onze 
samenleving tekenen. 

Onze samenleving is het resultaat van verworven rechten en 
vrijheden. Ze draagt de waarden van de Verlichting uit: de 
rechten van de mens, de scheiding tussen kerk en staat, het recht 
op vrije meningsuiting, de democratische principes en kern-
waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en actief 
burgerschap. Deze verworvenheden moeten we beschermen. 

Rechten staan nooit los van plichten 
Een sterk sociaal weefsel is gestoeld op burgerschap, betrokken-
heid en inzet. Wie deel wil uitmaken van onze gemeenschap 

draagt een verantwoordelijkheid. Niet de afkomst, maar de 
toekomst is van belang. De samenleving moet iedereen kansen 
geven en verwacht dat deze effectief worden gegrepen. De N-VA 
is overtuigd van een inclusieve gemeenschap, waarin burgers 
niet terugplooien op zichzelf. 

Ronse vormt onze geborgen en veilige thuis met een brede blik 
op Vlaanderen, Europa en de wereld. Onze Ronsese identiteit 
ligt vervat in het unieke stedelijke weefsel, de geschiedenis, 
de gebruiken, de inwoners en de uitdagingen. Ons samenle-
vingsmodel bepaalt onze manier van leven. Wij staan voor een 
zelfbewuste stad die haar wortels koestert met de focus op de 
toekomst. Ronse, dat zijn u en ik die de ambitie koesteren van 
een betere stad.

Wij willen de faciliteiten weg
Ronse is een Vlaamse stad. Wij stellen echter vast dat sommige 
partijen liever in het Frans dan het Nederlands communiceren. 
Daarmee draait men de klok enkele decennia terug en geeft 
men een totaal verkeerd signaal. De N-VA zet een stap verder 
en wil de faciliteiten weg. Vandaar hebben we samen met de 
coalitiepartners het initiatief genomen voor een motie in de 
gemeenteraad. Daarmee vragen we aan de federale regering 
om de faciliteiten af te schaffen.

Laat ons duidelijk zijn. Taal moet een verbindend element 
zijn. Meertaligheid is een absolute troef en we moeten burgers 
kansen geven om het Nederlands te leren en te oefenen. Maar 
de faciliteiten hebben hun doel volledig gemist. Het isoleert 

Ronse en betekent een rem op de ontwikkeling en ontplooi-
ing van onze stad. Daardoor verliezen we kansen en staat het 
budget van de stad onder zware druk. Door de faciliteiten kan 
Ronse niet fuseren met een andere gemeente. Zo verliezen we 
13 miljoen euro.

De maatschappelijke en socio-economische kostprijs van de fa-
ciliteiten is enorm. Het is verantwoordelijk voor een instroom 
van Nederlandsonkundigen en houdt het fragiel maatschap-
pelijk weefsel in stand. De faciliteiten geven een verkeerde 
perceptie van een Franstalige stad. Terwijl de kennis van het 
Nederlands hier noodzakelijk is.

Wie komt op voor ons samenlevingsmodel?
Als alle mensen van goede wil zwijgen, wie zal het dan opne-
men om onze normen, waarden en vrijheden te beschermen?
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Sociale huisvesting moet er zijn voor Ronsenaars
Reeds tijdens de verkiezingscampagne van 2012 legde N-VA Ronse de vinger op de wonde: er was een 
huizenhoog probleem was in het OCMW. Ook de sociale huisvesting bleek een problematisch dossier. De 
wijze waarop de sociale huisvesting te Ronse is uitgebouwd over de laatste vijftig jaar ondergraaft vandaag 
de dag de welvaart van iedere Ronsenaar.

Het zijn Lieven D’Haeze (voorzitter Gemeenteraad en ondervoorzitter van De Nieuwe Haard) en Wim Vandevelde (Voorzitter 
OCMW Ronse) die stevig aan de boom hebben geschud. Zij wezen op het aanzuigeffect van kansarmen uit Brussel en Wallonië. 

Sociale Huisvesting te Ronse wordt aangeboden door de Sociale Huisvestigingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (gestuurd vanuit 
Oudenaarde), het Sociaal Verhuurkantoor Vlaamse Ardennen (gestuurd vanuit Herzele) en De Nieuwe Haard te Ronse. In totaal 
gaat het over net geen 700 woningen te Ronse.

Daarmee voldoet Ronse bijna aan het Vlaamse minimum voor sociale woningen. Minimaal negen procent van de woningen moet 
sociaal zijn. Veel omliggende steden en gemeenten streven dat objectief niet na. 

Wanneer wij de wachtlijsten analyseren, stellen we vast dat de deur vaak openstaat voor allochtone gezinnen uit het Brusselse. 
Doorgaans anderstaligen zonder enige kans op tewerkstelling. Zij domiciliëren zich te Ronse en laten zich op de wachtlijst plaat-
sen. Na drie jaar domicilie in Ronse kunnen ze al te makkelijk een sociale woning krijgen. De huidige toewijzingscriteria werken 
dit in de hand. 

Eigen criteria voor Ronse
Wat N-VA Ronse betreft, kunnen bijkomende sociale woningen enkel wanneer ze én kwalitatief zijn én de nood invullen voor 
mensen die echt in onze stad wonen, én wanneer er sprake is van een goede spreiding. De huidige toewijzingscriteria zijn niet 
afgestemd op de bijzondere situatie van Ronse. Nochtans mag een stad eigen criteria toepassen. 

Daarom willen wij de toewijzingscriteria voor sociale woningen aanpassen. Mensen geboren te Ronse of die er minstens 10 jaar 
wonen, moeten voorrang krijgen. Meer lokale binding is voor ons van essentieel belang voor een eerlijke toewijzing. Wanneer de 
gemeenteraad deze nieuwe criteria bekrachtigt, moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen zich eraan houden. 

Jonge gezinnen en ouderen helpen
Daarna willen wij de criteria verder aanpassen om andere doelgroepen makkelijker aan een sociale woning te helpen. N-VA Ronse 
denkt aan de 65-plussers, jonge gezinnen en één-ouder-gezinnen. Een correcte toewijzing voor mensen van Ronse is de enige 
juiste optie om sociale huisvesting de draagkracht te geven die ze verdient.

Huisvesting blijft een belangrijke 
uitdaging. In de oudere textiel-
buurten zijn heel wat kleine, weinig 
kwalitatieve woningen te vinden, die 
de woningmarkt ontwrichten. Dit 
gaat hand in hand met de negatieve 
gevolgen van de faciliteiten en de 
problemen binnen de sociale huisves-
ting. Daardoor blijft het gemiddeld 
inkomen van Ronse het laagste van 
Vlaanderen.

Wim Vandevelde,
voorzitter OCMW

Lieven D’Haeze,
voorzitter gemeenteraad



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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