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Velen willen verandering. Velen willen dat alles niet zomaar bij het oude 
blijft. We zien wat beter kan of anders moet. Er zijn heel wat waardevolle 
ideeën. Wie wil geen goed werkende stad met voldoende ambitie? Willen 
we niet met z’n allen bouwen aan een mooier en beter Ronse? Stilstaan is 
immers achteruitgaan.
Velen willen verandering, maar effectief 
veranderen is een andere zaak. Inzetten op 
verandering is eerst een analyse maken en 
daarna effectief keuzes maken. Daarbij  
moeten we durven om vastgeroeste  
overtuigingen en schijnoplossingen in vraag 
te stellen. 

Veranderingsprocessen kennen steeds een 
vergelijkbaar patroon. Alle begin is moei-
lijk. Dan blijft de uitdaging om doelgericht 
door te zetten en te overtuigen. Plannen zijn 
abstract. Naarmate ze uitvoering krijgen, 
wordt alles concreter. Resultaten hebben tijd 
nodig.

Dat is waar de N-VA-schepen Brigitte  
Vanhoutte en OCMW-voorzitter Wim Van-
develde aan werken. In deze folder focussen 

we op de plannen voor de Hoge Mote en de 
toekomst van de zorg. Twee cruciale dossiers 
die bepalend zijn voor de toekomst van onze 
stad. De N-VA is overtuigd dat we met dit 
bestuur op de goede weg zitten.   

N-VA Ronse staat mee aan het roer van onze 
stad. Verandering realiseren, is een door-
dracht proces met een duidelijk einddoel 
voor ogen. Dit doel is een bloeiende  
toekomst voor alle Ronsenaars zonder  
onderscheid. 

Tot slot wensen wij u een  
schitterend 2017 toe. Dat het een interessant 
en boeiend jaar mag worden.

Tijl, David, Davine en Frederik

Samen in de bres 
voor Ronse 

Achter onze actieve schepe-
nen staat een gedreven team 
van gemeenteraadsleden, een 
provincieraadslid en een bestuur. 
Voor N-VA Ronse is aan politiek 
doen groepswerk. Samen werken 
we aan oplossingen en krijgen 
ideeën vorm. Aan een visie werk 
je nooit alleen. Dat doe je met een 
ambitieuze ploeg die de uitdaging 
aangaat. 

Ronse is de moeite waard, maar 
is ook uw moeite waard. Ver-
anderen kan je alleen met een 
breed draagvlak bij de bevolking. 
Vandaar heeft Ronse nood aan 
ondernemende mensen die niet 
bij de pakken blijven zitten. Wees 
een ambassadeur voor onze stad 
en kom op voor Ronse. Blijf niet 
aan de zijlijn staan!

Je kan ons bereiken via  
ronse@n-va.be.

Over verandering 
en veranderen

 N-VA Ronse zet zich in voor iedere Ronsenaar. Het Ronse van morgen gaat ook u aan!

• Op de koffie met...  
zaterdag 11 februari 2017 – 
14.30 uur – Remington 

• Brunch N-VA Ronse  
zondag 26 maart 2017 –  
Villa Portois

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 

Over De Hoge Mote p. 2 Betaalbare zorg in Ronse p. 3
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De Hoge Mote
Nieuw onthaal- en belevingscentrum voor Ronse en de Vlaamse Ardennen

Spreken met gespleten tong
De sp.a van Ronse poogt met allerlei manoeuvres om een degelijke en correcte oplossing voor de zorg in onze stad in de weg te 
staan. Het hek is helemaal van de dam als we zien wat sp.a gedeputeerde, Peter Hertog, doet met het multifunctioneel centrum 
Heynsdaele voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. Deze afdeling is een provinciale instelling en wordt 
volgend jaar overgedragen aan de privéinstelling vzw Wagenschot. Dit is een zuivere privatisering. Weet de sp.a nog wat ze 
wil? Aan de ene kant in Ronse met alle middelen een oplossing voor het zorgdossier dwarsbomen en aan de andere kant net 
dezelfde oplossing nastreven!

Paul Carteus
Provincieraadslid

Wie de moeite neemt om Ronse echt te 
ontdekken, merkt dat onze stad heel wat 
te bieden heeft. Men trekt vaak grote 
ogen als men langs het centrum kuiert 
en zich laat verwonderen. Als Ronsenaar 
staan we er niet altijd bij stil. Onze stad 
heeft tal van troeven. Deze voldoende 
uitspelen, is hetgeen waar schepen van 
Toerisme, Brigitte Vanhoutte, dagelijks 
aan werkt. Met haar praten we over de 
plannen voor de Hoge Mote.

Waarom is de Hoge Mote zo  
belangrijk?
Ronse is de poort van de Vlaamse Ar-
dennen. Met de ambitieuze plannen voor 
de restauratie- en herinrichtingswerken 
maken we van de Hoge Mote een grens-
verleggend onthaal- en belevingscen-
trum. De Hoge Mote vormt de spil in de 
herwaardering van De Vrijheid. 

Hoe zien de plannen er concreet uit?
In dit moderne toeristische onthaalcen-
trum (her)ontdekken de bezoekers de 
waarde van hun stad en de troeven van 
de streek. De herinrichting is opgebouwd 

rond drie thema’s: landschapsbeleving, 
Sint-Hermescultus en textiel. Het is een 
punt waar het verleden en de toekomst 
van de stad Ronse elkaar raken. De Hoge 
Mote zal ook letterlijk een zicht bieden op 
de Vrijheid en de ruime omgeving. Vanop 
een subtiel en toegankelijk torenvolume 
kan iedereen immers een blik werpen op 
het rijke erfgoedkwartier.  

Samenwerking loont, ook voor de 
Hoge Mote?
De Hoge Mote is een beschermd monu-
ment en dat willen we maximaal benut-
ten, vandaar werken we nauw samen 
met het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Zo zullen we de typerende fabriekstegel 
voorzien op het volledige gelijkvloers. 
Ook Toerisme Vlaanderen is vanzelf-
sprekend een belangrijke partner in het 
toeristisch project. Voor dit project werkt 
de stad samen met het architectenteam 
Murmuur, het ontwerpbureau Bailleul 
en architect Sabine Okkerse. Het project 
wordt geraamd op 1,8 miljoen euro. De 
opening van het nieuw onthaal- en bele-
vingscentrum is voorzien in oktober 2018.

Schepen van Toerisme Brigitte 
Vanhoutte wil van De Hoge Mote een 
modern toeristisch onthaalcentrum 
maken. Dankzij Vlaams minister Ben 
Weyts trekt Toerisme Vlaanderen er 
een subsidie van een half miljoen 
euro voor uit.
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Betaalbare en kwaliteitsvolle zorg garanderen
Het debat over de plannen met de openbare 
zorgdiensten in Ronse woedt volop. In onze  
langetermijnvisie van betaalbare en aangepaste 
kwaliteitsvolle zorg staat de zorgbehoevende mens 
centraal. 

De gebouwen van de kinderopvang en het woonzorgcentrum 
voldoen niet langer aan de normen van morgen. Een nieuwe 
infrastructuur heeft een kostenplaatje van 30 miljoen euro. De 
stad Ronse beschikt niet over deze middelen. Vorige legisla-
turen werd daarvoor trouwens geen enkel betaalbaar, haal-
baar en toekomstgericht plan uitgewerkt. N-VA Ronse wil de 
factuur niet doorschuiven naar de werkende en ondernemende 
Ronsenaars of de toekomstige generaties.

Wat wil de stad en het OCMW
Met het oog op schaalvergroting streven we naar een samen-
werking met andere zorgaanbieders.  Op basis van een selec-
tieleidraad en een ontwerp van bijzonder bestek werden twee 
kandidaten weerhouden. Zij kunnen een offerte indienen. Na-
dien starten de gesprekken. De partner zal een nieuw rusthuis 
en een nieuw kinderdagverblijf bouwen en uitbaten. Hij dient 
aan te geven hoeveel bijkomende erkende bedden hij wenst in 
te brengen en de bestaande gebouwen een nieuwe invulling te 
geven. We mikken eveneens op aanvullende zorgdiensten die 
nu nog niet in Ronse worden aangeboden. We vragen respect 
voor het bestaande statuut van alle personeelsleden. Zowel de 
stad als het OCMW participeren in de nieuwe structuren. Zo 
blijven we de zorgregie opnemen en werken aan een duidelijke 
visie op lange termijn.

Wat wil de stad en het OCMW niet
De ontmanteling van het burgerlijk ziekenhuis in 2002 was 
geen succesnummer. Men zag te laat in dat het onzinnig is om 
vast te klampen aan vastgeroeste ideeën. Het financiële debacle 

leidde tot een drastische belastingverhoging. Met het dossier 
‘zorgsite Delghust’ gooien we het over een andere boeg. Nu wij 
nog in een stevige onderhandelingspositie staan, moeten we nu 
knopen doorhakken.

De berichtgeving van sp.a Ronse is foutief.  Men gaat voorbij 
aan de realiteit: zonder de medewerking van andere zorg-
aanbieders is dit ambitieuze project niet haalbaar. Meer nog: 
indien we niet tot een akkoord komen, dan moet iedereen 
beseffen dat een kwalitatieve zorg onmogelijk is in de huidige 
infrastructuur. In dat scenario verliest iedereen. De zorgbehoe-
vende medemens en de belastingbetaler die nadien de factuur 
ontvangt.

Aan u uit te maken wie echt bekommerd is over de zorg voor 
de Ronsenaar.

Lien Elet kiest voor N-VA Ronse

Van jongs af aan ben ik enorm gedreven om te participeren. Tijdens mijn jaren in het secundair en 
hoger onderwijs deed ik dit via de leerlingen- en scholenraad en stond ik mee in voor de organisatie 
van allerlei schoolse activiteiten. Nu mijn studiejaren achter de rug zijn, wil ik opnieuw meedenken 
en actie ondernemen en dit in het bijzonder voor mijn thuisstad Ronse. 

Als gediplomeerd leerkracht Nederlands-Engels ben ik gebeten door de taalmicrobe. Ik vind het dan 
ook zeer belangrijk dat alle jongeren in Vlaanderen investeren in een goede kennis van het Nederlands, 

omdat deze een belangrijke basis vormt voor hun toekomst. Dat is dan ook de reden waarom inburgering en 
integratie twee begrippen zijn die ik hoog in het vaandel draag. 

Ik ben ervan overtuigd dat jongeren weldoordachte keuzes willen maken om hun toekomst te waarborgen. In Ronse ben ik thuis, 
maar ik wil dat dit voor iedere inwoner een thuis kan zijn. N-VA Ronse is voor mij en al vele anderen de partij die al deze zaken 
wil aanpakken en daar werk ik met veel plezier aan mee!

lien.elet@n-va.be

“N-VA Ronse wil de zorgfactuur niet doorschuiven naar de 
werkende, ondernemende Ronsenaars of de toekomstige 
generaties.” - OCMW-voorzitter Wim Vandevelde
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


