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Beste Ronsenaar
Het afgelopen werkjaar was voor N-VA Ronse heel druk.  
We hadden als afdeling maar liefst drie verkiezingen te verwerken: 
de gemeenteraadsverkiezingen, onze eigen bestuursverkiezingen 
en de Vlaamse verkiezingen.

Verder durven veranderen
De verkiezingen van 14 oktober 2018 liggen al bijna een jaar achter 
ons. Een op de vier Ronsenaars beloonde ons die dag voor ons 
harde werk en gaf ons opnieuw het vertrouwen. Met acht  
gemeenteraadsleden staan we nu nog sterker in onze schoenen en 
kunnen we nog meer wegen op het beleid. Het bestuursakkoord 
dat we onderhandelden, staat vol ambitie voor onze stad. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester en Wim Vandevelde 
zijn onze drie schepenen. Zij voeren mee het beleid van onze stad 
en hebben een heel goede start gemaakt. U kunt hun harde werk 
volgen op onze website en ook op onze eigen Facebookpagina.

Nieuw afdelingsbestuur
De statuten van de N-VA schrijven voor dat de leden om de drie 
jaar een nieuw afdelingsbestuur moeten kiezen. Eind februari 
verkozen de N-VA-leden in Ronse mij als voorzitter, Paul  
Carteus als ondervoorzitter, Dominique Opsomer als secretaris 
en Davine Baert als penningmeester. Samen met fractievoorzitter 
en communicatieverantwoordelijke David Vandekerkhove vormen 
wij het dagelijks bestuur van de afdeling. 

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Op 26 mei gingen de Ronsenaars opnieuw naar de stembus om 
een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement te kiezen. 
Tien geëngageerde Ronsenaars stonden op de lijsten. Voor N-VA 
Ronse was David Vandekerkhove het gezicht van de Vlaamse 
verkiezingen. Met zijn 5 944 voorkeurstemmen was David de 
populairste kandidaat uit Ronse. Wij zijn dan ook bijzonder trots 
op onze fractievoorzitter. 

Wij luisteren naar uw stem
Niet alleen in campagnetijden gaan we met de N-VA de boer op. 
Wij hechten namelijk heel veel belang aan de stem van de  
Ronsenaars. Daarom zijn wij altijd bereid om naar u te luisteren.  
Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur dan zeker  
een mail naar ronse@n-va.be. Wenst u lid te worden van de 
snelst groeiende partij van Ronse? Surf dan naar  
www.n-va.be/word-lid. Wij ontvangen u graag.

Met vriendelijke groeten

Ontbijt met ons mee
Zondag 6 oktober van 8.30 tot 11 uur
Parochiezaal De Klijpe
Zonnestraat 516 B
9600 Ronse

N-VA Ronse heet u graag welkom op haar jaarlijkse ontbijt.  
Darya Safai, Kamerlid en vrouwenrechtenactiviste, is onze  
gastspreker. Om 10 uur spreekt ze de aanwezigen toe.

Volwassenen: 12 euro, kinderen jonger dan 12 jaar: gratis

Inschrijven kan op www.n-va.be/ronse of bij een van onze 
bestuursleden.

Jo Cornelus
Voorzitter N-VA Ronse

Gastspreker Darya Safai
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Activering van leefloners verloopt goed
Sinds 2017 voorziet Vlaanderen, op voorstel van  
minister van Werk Philippe Muyters, in een traject  
tijdelijke werkervaring (TWE). Het gaat om een  
individueel traject voor werkzoekenden en 
leefloongerechtigden die door een gebrek aan werk-
ervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan 
de slag kunnen in het normale economische circuit. 
Ronse maakt dankbaar gebruik van de nieuwe 
regeling, en met succes! 

“Het OCMW Ronse zet al sinds 2013 fors in op activering 
van leefloners. Dankzij het nieuwe decreet van minister 
Muyters konden we de mensen nog beter begeleiden”, aldus 
Wim Vandevelde, schepen van het Sociaal Huis.

Ronse aan Vlaamse top
In 2018 begeleidde het OCMW 84 mensen in zo’n individueel 
traject. Op het vlak van doorstroming naar werk bereikte 
het OCMW twintig keer een positief resultaat. Ronse is 
daarmee bij de koplopers in Vlaanderen. Daarop mag onze 
schepen terecht trots zijn, want mensen aan een job helpen 

is nog altijd de beste manier om hen uit een zwakke sociale 
positie te halen.

Betere kennis van het Nederlands
“Bovendien zit ook de verwerving van de Nederlandse taal 
vervat in het traject”, vervolgt Vandevelde. “In 2018 volgden 
43 mensen de lessen Nederlands. In Ronse geldt een richtlijn 
voor het gebruik van het Nederlands op de werkvloer.  
Het loont als mensen inspanningen leveren om tijdens het 
werk en in de omgang met collega’s Nederlands te spreken.”

‘Techniekacademie’ maakt jeugd warm voor  
technische loopbaan
Al jaren kampt de Vlaamse en ook de Ronsese arbeidsmarkt met een structureel tekort aan technische  
en wetenschappelijke profielen. Met een actieplan wil de Vlaamse Regering het probleem aanpakken.  
Ook Ronse wil jongeren met een ‘techniekacademie’ stimuleren om te kiezen voor een technische loopbaan.

Dat er te weinig jongeren toekomst zien in wetenschap en techniek, blijkt uit de 
vele vacatures die niet ingevuld raken. De samenleving van vandaag heeft meer 
mensen nodig met een STEM-profiel. STEM is een internationaal letterwoord dat 
staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en 
wiskundige opleidingen en beroepen.

Vlaams actieplan
Om jongeren aan te moedigen om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te 
kiezen, werkte de Vlaamse Regering het STEM-actieplan uit. De gemeenten zijn 
daarbij een belangrijke partner. Zij kunnen kinderen vertrouwd maken met  
techniek en de bijhorende studierichtingen. “Voor het schooljaar 2019-2020 
richten we daarom in Ronse de ‘techniekacademie’ in. Dat doen we samen met 
Hogeschool VIVES”, licht schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte toe. 

Voor tieners en juniors
De ‘tiener-techniekacademie’ zal in september van start gaan voor twee groepen van twintig kinderen tussen  
tien en twaalf jaar. Vanaf januari 2020 start ook de ‘junior-techniekacademie’ voor twee groepen van twintig 
kinderen tussen acht en tien jaar. Het programma loopt over twee schooljaren en bestaat uit tien sessies van 
twee uur op woensdagnamiddag. “Met dit nieuwe initiatief dompelen we tientallen kinderen onder in de  
boeiende wereld van de techniek. Zo verhogen we op een aangename manier de toekomstkansen van onze  
jongeren”, besluit schepen Vanhoutte.

Schepen van het Sociaal Huis Wim Vandevelde: 

Dankzij het decreet van minister 
Muyters kunnen we in Ronse nog 
beter inzetten op de begeleiding 
van werkzoekenden.

  In de ‘techniekacademie’ kunnen tientallen 
kinderen kennismaken met de boeiende 
wereld van techniek en wetenschap.

Brigitte Vanhoutte I Schepen van Onderwijs
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De eerste maanden van schepen 
Aaron Demeulemeester

Op 3 januari legde Aaron Demeulemeester (30) zijn eed af als schepen. Hij is de enige nieuwkomer  
in het schepencollege en had de afgelopen maanden zijn handen vol. We kennen Aaron allemaal als een  
gedreven Ronsenaar, een wervelwind door onze stad. Maar de vraag die op ieders lippen brandt: hoe  
ervaarde de jonge schepen zijn eerste maanden?

Hoe heb jij jouw intrede als nieuwe schepen ervaren?
“Hoewel je als schepen zelf je agenda bepaalt en het dus zo druk 
maakt als je zelf wilt, is het schepenambt in Ronse niet min. 
Het viel mij op dat er niet echt een overgangsperiode is bij een 
bestuurswissel. De zaken lopen door en je moet maken dat je 
snel genoeg op de trein springt. Ronse is een stad met veel uit-
dagingen. Wie de taak van schepen serieus neemt, is wel even 
bezig met het in kaart brengen van die uitdagingen. Zo heeft 
het mij een half jaar tijd gekost om een gedetailleerd beeld te 
krijgen van de aandachtspunten binnen mijn bevoegdheden.”

Hoe ziet jouw dag als schepen er meestal uit?
“Ik heb er bewust voor gekozen om mijn vast bureau in het 
stadhuis te maken. Daar werk ik als schepen aan mijn dossiers. 
Zo ben ik altijd beschikbaar voor de diensten en kan ik kort op 
de bal spelen als er iets gebeurt. Mijn dagelijkse aanwezigheid is 
heel belangrijk geweest om mij vlot in te werken als schepen.”

“Gelukkig kan ik mijn agenda flexibel organiseren. Ik houd wel 
elke maandagvoormiddag vrij om het schepencollege voor te 
bereiden en op woensdagvoormiddag komt de evenementencel 
samen. Buiten die twee vaste afspraken ziet mijn week er altijd 
anders uit.”

Met welke dossiers was je de afgelopen maanden voornamelijk 
bezig?
“De eerste weken ging mijn tijd vooral naar de contacten met 
mijn diensten en het vertrouwd raken met de manier van 
werken in een openbaar bestuur. Daarnaast werd ik als schepen 
van Evenementen al snel voor een voldongen feit gesteld wat de 
Bruulconcerten en Ronse Opscène betreft. Omdat ik weigerde 
mee te gaan in de voorwaarden van de vorige organisator, zette 
het bureau de samenwerking stop. Het was even alle hens aan 
dek om op vier maanden tijd iets in elkaar te boksen. Maar 
zoals we deze zomer hebben ervaren, is alles goed verlopen. 
Het was een hele klus, maar Ronsenaars zijn zoals de Vlaamse 
Leeuw: ze zullen ons niet temmen.”

“Verder startte ik ook met het zoeken naar een oplossing voor 
de huisvestingproblematiek van de jeugdbewegingen, zette ik 
de eerste stappen richting digitalisering van het schepencollege, 
ging ik de strijd aan tegen papierverspilling en werkte ik een 
visie uit voor dierenwelzijn.”

Dierenwelzijn is een nieuwe bevoegdheid in Ronse. Hoe ga je 
daarmee om?
“Dierenwelzijn is een belangrijke bevoegdheid, want ze raakt 
heel veel mensen. Ik focus nu vooral op de simpele problemen 
waarmee mensen geconfronteerd worden. Die wil ik in kaart 
brengen. Daarnaast nam ik ook al een standpunt in over de 
pony’s op de kermis en de verkoop van levende dieren op de 
markt en de braderie.”

Je bent ook schepen van citymarketing. Met welke troeven 
promoot je Ronse bij niet-Ronsenaars?
“Ik vertel altijd heel enthousiast dat wij prachtige natuur  
hebben en een stadskern die binnen enkele jaren de mooiste 
van de streek zal zijn. Bovendien zijn Ronsenaars heel aange-
name mensen en kunnen bezoekers hier rekenen op een heel 
uitgebreid horeca-aanbod en heel wat feestmogelijkheden. 
Ronse zit echt in een positieve spiraal en het is heel leuk om in 
die dynamiek mee te gaan, als bewoner, organisator, onder- 
nemer of investeerder.”

Aaron Demeulemeester

•  30 jaar
•  Schepen van Jeugd,  

Evenementen, Communicatie, 

Citymarketing, ICT,  

Inburgering, Gelijke Kansen  

en Dierenwelzijn

•  Ondernemer
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


