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Op een hoopvol 2021

Op de koffie met Ben Weyts gaat digitaal

Beste Ronsenaar

In ons huis-aan-huisblad van december kondigden we onze jaarlijkse ‘Op de koﬃe’
aan met Vlaams minister Ben Weyts: een atypisch nieuwjaarsfeest. Dit jaar zal onze
nieuwjaarsreceptie nog meer atypisch zijn.

We zijn samen vlotjes het nieuwe
jaar ingestapt. Oef. We willen 2020
allemaal zo snel mogelijk vergeten
en opnieuw de draad van ons
normale leven oppikken. 2021
wordt het jaar van de hoop. We
kijken er allemaal zo hard naar uit.
Het is tijd om een verloren jaar in te
halen, vooruit te kijken, te plannen
en te veranderen wat beter kan.

De huidige coronamaatregelen laten het niet toe om
activiteiten te organiseren. Toch blijven we niet bij de
pakken zitten. Achter de schermen hebben we een volwaardig alternatief uitgewerkt: een digitale koffiekrans.
De koffie, thee, taart en gebak kunnen we jammer genoeg
niet voorzien, maar we zullen er wel voor zorgen dat
minister Ben Weyts digitaal van de partij is. Vooraf
inschrijven is wel verplicht, zodat wij jullie een
gepersonaliseerde uitnodiging kunnen mailen.

Niet dat alles het voorbije jaar
slecht was. We hebben ook veel
geleerd: hoe mooi Ronse en
omgeving wel kan zijn, hoe we op
andere manieren dicht bij elkaar
kunnen zijn door gebruik te maken
van de huidige technologieën, hoe
we meer kunnen genieten van onze
bubbel en vooral hoe belangrijk het
is om af en toe wat meer tijd voor
onszelf te nemen.

Lukt het niet om in te schrijven? Stuur dan gerust een bericht naar ronse@n-va.be.
Zaterdag 13 februari 2021 om 14.30 uur
Inschrijven via ronse.n-va.be/Weyts

Wist je dat: den bluuten pompier
We zijn allemaal fan van Ronse. We denken dat we onze stad door en door kennen,
maar is dat ook zo? In elke editie van het huis-aan-huisblad stellen we een vraag
over Ronse. Speel mee en win een fantastische prijs. Veel succes!

Jo Cornelus
Voorzitter

(© Ontdek Ronse)

Laat ons die positieve zaken
onthouden en daarmee bouwen
aan een betere toekomst voor elke
Ronsenaar. Onze schepenen en
onze mandatarissen staan in ieder
geval klaar om jullie daarbij te
helpen waar mogelijk.
Laat er ons samen een succesvol
jaar van maken!

Ben Weyts
Vlaams Onderwijsminister

In 1923 werd in het Albertpark, naast de Sint-Hermesbasiliek,
een monument opgericht voor de gesneuvelde Ronsenaars tijdens
de Grote Oorlog. Omdat er een naakte man op het beeld staat,
noemden de Ronsenaars dit spottend ‘den bluuten pompier’. Tot op
vandaag is de man nog altijd bekend onder die naam. Het ‘bluut’
spreekt voor zichzelf, maar weet je ook waarom we over een ‘
pompier’ spreken?
• Hoe deelnemen?
Mail het antwoord met je naam en adres voor 28 februari 2020 naar ronse@n-va.be of
stuur een brief(kaart) naar N-VA Ronse, Ommegangstraat 5, 9600 Ronse.
• Wat valt er te winnen?
Drie cadeaucheques, dat is 30 euro extra shopplezier én een grote steun voor de Ronsese
handelaars. We brengen de winnaar persoonlijk op de hoogte.
Het antwoord op de vraag en de winnaar ontdekken jullie in de volgende editie van ons
huis-aan-huisblad of op al onze sociale mediakanalen.
(Info en voorwaarden op: ronse.n-va.be/wedstrijdreglement)

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 januari.
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Ronse, de parel van de Vlaamse Ardennen
Opiniestuk van N-VA-fractievoorzitter David Vandekerkhove
Als het van Vlaams minister Bart Somers afhangt, mogen we bovenstaande spreuk binnenkort opbergen. De minister werkt
namelijk aan een nieuwe indeling van de Vlaamse kaart. Vlaanderen zal uit dertien referentieregio’s bestaan. De Vlaamse
Ardennen maakt daar geen afzonderlijk deel van uit. Onze prachtige streek voegt hij gewoon toe aan het Denderland, samen
met steden zoals Aalst, Denderleeuw en Ninove. Allesbehalve een verstandige keuze.
naar die kaart kijken, telt de minister de
Vlaamse Ardennen op met het DenderOf het nu gaat over de afvalophaling, de
land: de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Een
distributie van gas en elektriciteit of onze
regio van 21 steden en gemeenten. Met één
streekontwikkeling, Vlaanderen is een
pennentrek voegt hij Ronse samen met
kluwen van samenwerkingen, intercommunales en overlegplatformen. Dat we Aalst, Denderleeuw en Ninove. De totale
uitverkoop van Ronse kan beginnen…
eens grondig moeten nadenken over een
nieuwe structuur, is overduidelijk. Daarom
Als je een kaart hertekent, moet je rekening
besliste de Vlaamse Regering om werk
houden met verschillende gevoeligheden.
te maken van een regiovorming. Binnen
Onze identiteit is daar een belangrijk
afgebakende regio’s moeten alle vormen
element van. De Vlaamse Ardennen is een
van samenwerking plaatsvinden. Regiosterk merk. Die voeg je niet zomaar samen
vorming moet de huidige verrommeling
met een andere streek in Vlaanderen. Ons
tegengaan en leiden tot minder politieke
waardevol landschap typeert de streek en
en betaalde mandaten. Daar is N-VA
vergt dan ook een andere aanpak dan in
Ronse absoluut niet tegen. Hoe minder
het Denderland. Denk maar aan bospolitici, hoe beter.
uitbreiding, inplanting van windmolens,
mobiliteit, onroerend erfgoed enzovoort.
Zuid-Oost-Vlaanderen

Nieuw model

Vlaams minister Bart Somers vertaalde die
Gewicht in de schaal
ambitie naar een nieuwe kaart van
Binnen de Vlaamse Ardennen behoort
Vlaanderen met dertien regio’s. Als we

Ronse tot één van de grotere steden uit de
streek, samen met Oudenaarde en Zottegem.
We leggen dus gewicht in de schaal en
wegen op het beleid. In een breder verhaal
zoals dat van Zuid-Oost-Vlaanderen zullen
de grotere steden Ronse overschaduwen.
Onze stem zal minder hard klinken,
waardoor we de belangen van onze stad en
haar inwoners minder kunnen verdedigen.
Dat standpunt hebben we meegegeven aan
de burgemeester, want hij moet de visie
van de verschillende Ronsese partijen aan
de gouverneur bezorgen. Onze N-VAfractie hoopt dan ook dat minister Somers
rekening houdt met de bekommernissen
die wij – en ook verschillende andere steden
en gemeenten in de Vlaamse Ardennen
– hebben. Want zeg nu zelf, gaan we de
parel van de Vlaamse Ardennen zomaar
verkopen aan het Denderland?

De Vlaamse Ardennen is een sterk merk. Die voeg
je niet zomaar samen met een andere streek.”
David Vandekerkhove
Fractievoorzitter
ronse@n-va.be
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Het Huis van het Kind: kinderarmoede doelgericht bestrijden
In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeding en
opgroeien, kindermishandeling, vrijetijdsaanbod en opvoedingsondersteuning.

Het stadsbestuur mikt op een doortastende en
efficiënte werking om de kinderarmoede kordaat
te bestrijden.”
Wim Vandevelde
Schepen van Sociaal Huis

Historiek en pijnpunten

En toen kwam corona…

Begin 2020 besloot de stad Ronse om de trekkersrol van het Huis
van het Kind op zich te nemen. “Ik legde binnen het schepencollege
de ambitie op tafel om een geïntegreerd lokaal gezinsbeleid voor
de stad uit te bouwen”, zegt schepen Wim Vandevelde. “De
werking van het Huis van het Kind vertrouwden we vroeger
toe aan VZW Kind & Preventie. We voorzagen een jaarlijks
budget van 94.850 euro. Na een grondige doorlichting, was het
schepencollege van oordeel dat de werking beter kon. Vooral ook
het pluralistisch karakter van de werking was een pijnpunt. Het
stadsbestuur mikte op een doortastende en efficiënte werking
om de kinderarmoede kordaat te bestrijden”, licht Vandevelde toe.

“De coronapandemie dwong ons ertoe om daadkrachtig te
handelen”, gaat Vandevelde verder. “Meteen werd duidelijk dat
het Huis van het Kind een centrale rol zou spelen in de coördinatie
van vele initiatieven. In die zin liet de gezondheidscrisis ons
geen inlooptijd toe.”

Coördinator aangeworven

Schepen Vandevelde kan een indrukwekkende lijst met initiatieven
voorleggen: “Van laptops voor kinderen in kwetsbare gezinnen
tot de organisatie van zomerscholen. Maar ook de besteding
van subsidies was een belangrijke opdracht. Zo investeerden we
vanuit het Huis van het Kind in een toegankelijk sportaanbod,
vrijetijdspakketten, knutsel- en spelpakketten en materiaal voor
de organisatie van de zomerscholen.”

De stad Ronse hield in haar analyse ook rekening met het
financiële plaatje. Met de helft van het budget zou Ronse een
volwaardige werking uitbouwen. “Daarom wierf de stad een
coördinator aan”, vertelt Vandevelde. “In het Sociaal Huis
maakten we ruimte vrij om de werking mogelijk te maken.”

Met die werking bundelden verschillende diensten de krachten
om de kwetsbare kinderen vooruit te helpen. De stad bouwde
een efficiënte, geïntegreerde en doeltreffende werking uit en op
dat elan werken we ook verder.

Jeugd in lockdown
Schepen van Jeugd Aaron Demeulemeester merkt als geen ander dat het coronavirus ook de Ronsese jongeren zwaar treft:
“Hoewel onze jongeren de afgelopen maanden veel weerbaarheid, veerkracht en creativiteit toonden, is vandaag bijna alles waar
zij als jonge Ronsenaars plezier aan beleven, weggevallen.”
Om die leegte enigszins op te vullen, sloegen de jeugddienst en Lejo vzw de handen in elkaar
om de jongeren te tonen dat ze er niet alleen voor staan. “3.200 Ronsenaars tussen 12 en 21
jaar kregen onlangs een gepersonaliseerd kaartje in de bus waarop we de vraag stelden hoe het
met hen gaat. Op de achterkant van het kaartje vonden ze overzicht van de instanties en
aanspreekpunten die ze kunnen bereiken
wanneer ze zich minder goed in hun vel
voelen”, licht Demeulemeester toe.
Ronse kreeg heel wat positieve reacties op de
campagne. Ook andere steden en gemeenten
pikten de unieke actie al snel op.
Aaron Demeulemeester
Schepen van Jeugd

www.n-va.be/ronse

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid
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