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Ronse verandert
We moeten vooruitkijken voor Ronse, de problemen durven benoemen en vooral oplossingen naar voren schuiven. De N-VA denkt 
out of the box en heeft de creativiteit, visie, bevlogenheid, ambitie en betrokkenheid om het verschil te maken. N-VA Ronse heeft de 
juiste visie voor onze stad, de juiste mensen, de juiste ambitie … 

Er is nog veel werk aan de winkel. Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben ook u nodig. Steun de N-VA. Overtuig vrienden en  
familie van ons project om van Ronse een aantrekkelijke stad te maken waar het goed is om te wonen, werken, ondernemen en  
ontspannen. Wij staan voor een veilige thuis in een welvarend Ronse. De N-VA heeft de verandering ingezet en vaart de juiste koers. 
Na 14 oktober willen wij vollenbak vooruit.

Angélique Syroit op vier 
Angélique Syroit is op 14 oktober onze 
nummer vier. Angélique is gemeenteraads-
lid. Ze is gedreven en ondernemend. Een 
sterke persoonlijkheid met het hart op de 
juiste plaats en een grote bekommernis 
voor haar stad. “Met Angélique hebben we 
opnieuw een topper. Ze vult onze sterke top 
drie aan en geeft een positieve, bevlogen en 
enthousiaste dynamiek aan onze lijst”, geeft 
lijsttrekker Brigitte Vanhoutte aan.

Waar N-VA Ronse voor staat (p. 2 en 3)

Wij komen naar u toe
  Zaterdag 16 juni, 9 tot 11 uur:  
Grote Markt

  Zondag 17 juni, 16.45 uur:  
Station

  Maandag 18 juni, 6.30 tot 9 uur: 
Station

  Vrijdag 22 juni, 11.30 tot 13 uur:  
Klein Frankrijk - 14.30 tot 16 uur: 
Bruul

  Zaterdag 23 juni, 10 tot 12:  
Stookt - 12 tot 14 uur: Scheldekouter

  Zondag 24 juni, 10 tot 12 uur:  
Klijpe

  Woensdag 27 juni, 8.30 tot 11 uur: 
Grote Markt

  Zaterdag 30 juni, 9 tot 11 uur:  
Grote Markt - 11 tot 13 uur:  
Broeke - 13 tot 15 uur: Floréal

Meer weten over 
N-VA Ronse?

 ronse@n-va.be
 www.n-va.be/ronse
 N-VA Ronse
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Voor een goed bestuurd Ronse op basis van VERTROUWEN
N-VA Ronse staat voor een doelgericht en financieel gezond bestuur met de focus op de 
lange termijn. Wij willen een sterk, slim en goed bestuurd Ronse met een toegankelijke 
en klantvriendelijke dienstverlening op maat van de Ronsenaar. Wij maken werk van een 
eenvoudige, efficiënte, ondersteunende en transparante overheid die zich focust op de 
kerntaken. Daar horen geen overdreven regeltjes of complexe procedures bij. 

De N-VA gaat voor de verdere integratie van de stad en het OCMW. Wij willen een 
nieuw administratief centrum dat beantwoordt aan de noden van een hedendaags,  
dynamisch bestuur. 
 
We voeren een modern en optimaal personeelsbeleid met de focus op competenties en 
kwaliteit. Ronse willen we als ondernemingsvriendelijke, aantrekkelijke en digitale stad verder op de kaart zetten.

Voor een VEILIG en duurzaam Ronse
Veiligheid garanderen is een belangrijke kerntaak van de stad en een verant-
woordelijkheid van de overheid en de burger. Wij zetten meer dan ooit in op een 
rechtvaardig lik-op-stukbeleid en de preventie van criminaliteit en overlast. 
Er moeten meer middelen naar de politie gaan om hun zware opdracht goed te 
kunnen uitvoeren.

Een veiligheidscultuur kunnen we alleen realiseren in leefbare, bloeiende en dyna-
mische wijken waar mensen samenleven en werken aan een sterk sociaal weefsel.

Veiligheid gaat ook over verkeersveiligheid 
en een betere mobiliteit met extra aan-
dacht voor de voetgangers, de fietsers en 
een performant openbaar vervoer. Wij blij-
ven ijveren voor een betere ontsluiting van 
de stad en een leefbare binnenstad door de 
N60 en de Zuiderring door te trekken.

Ten slotte accentueren we Ronse als een 
groene en leefbare stad door duurzaam-
heid en klimaatvriendelijkheid te promoten 
en als stad het goede voorbeeld te geven.

Voor een VERBONDEN en ondernemend Ronse 
Ronse moet een stad zijn waar het goed is om te wonen, te winkelen, 
te werken, te ontspannen en te ondernemen. De N-VA wil Ronse als 
‘sterk merk’ beter uitspelen door de aantrekkelijkheid van de stad te 
verhogen, door vernieuwende initiatieven en een creatieve citymarke-
ting. We spelen de toeristische troeven van onze groene en dynami-
sche stad als poort van de Vlaamse Ardennen maximaal uit. Met het 
afwerken van de Vrijheid en het versterken van de kern geven we een 
nieuwe dynamiek aan het stadscentrum. We hebben daarbij aandacht 
voor een divers aanbod aan horeca, winkels en diensten. 

Het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, de jeugdwerking en  
het culturele en sportieve aanbod zijn het fundament van een bloeiende en bruisende samen-
leving. Het versterkt de band tussen de Ronsenaars. Dat willen we maximaal ondersteunen en 
versterken. We willen alle Ronsenaars aanzetten om zich te laten inspireren door hun stad.

Voor een VERANTWOORD en  
verantwoordelijk Ronse

In Ronse moet iedereen zich thuis voelen. 
We laten niemand aan zijn lot over. We 
gaan de strijd tegen armoede verder aan en 
we sporen vereenzaming op. De N-VA voert 
een activerend en ondersteunend sociaal 
beleid op basis van rechten en plichten. 
We sluiten daarbij sociaal misbruik uit. De 
stad behoudt de regietaak van de zorg en 
het lokaal sociaal beleid en waakt over de 

kwaliteit en de betaalbaarheid. 

Het onderwijs blijft het kloppend hart van onze samenleving. 
Vandaar willen we als stad nog meer inzetten op kwaliteitsvol 
onderwijs, een divers aanbod en een versterkt flankerend onder-
wijsbeleid. Daarnaast is activering naar werk cruciaal, want een 
job betekent een opstap naar persoonlijke ontplooiing, welvaart 
en maatschappelijke integratie. 

De N-VA wil werk maken van een ambitieus, wijkgericht en 
geïntegreerd stadsontwikkelingsplan. In de wijken zullen we met 
alle betrokkenen (inwoners, verenigingen, hulporganisaties, BIN, 
politie, …) de prioriteiten en werkpunten bepalen. We willen 
de leefbaarheid in de wijken vergroten door de leegstand aan te 
pakken, de kwaliteit van de woningen te verbeteren, onveilig-
heidsproblemen weg te werken en de leefomgeving aangenamer 
te maken. We bouwen geen nieuwe sociale woonwijken, maar 
werken aan de kwaliteit van de woningen, zorgen voor een betere 
spreiding en verstrengen de criteria om een sociale woning te 
bekomen.

Waar N-VA Ronse voor staat

“Veiligheid is een basis-
recht voor iedere Ron-
senaar. Door preventie 
en door iedere vorm van 
criminaliteit of overlast 
kordaat aan te pakken en 
in te zetten op leefbare en 
dynamische wijken, reali-
seren we een veiligheids-
cultuur in een leefbaar 
Ronse.”

Wim Vandevelde,  
OCMW-voorzitter – plaats twee

“Wij maken Ronse. Het  
zijn de dynamische en  
ondernemende Ronse-
naars die de toekomst 
van onze stad tekenen 
en de sociale cohesie 
versterken. De stad moet 
initiatief aanmoedigen en 
evenementen stimuleren.” 

Aaron Demeulemeester,  
fractievoorzitter gemeenteraad 
- plaats drie

“Het stadsbestuur moet er zijn voor alle Ronsenaars. We moeten luisteren naar iedereen en de 
moed hebben om knopen door te hakken. De N-VA durft de problemen te benoemen en reikt 
vooral oplossingen aan. Op die manier maken we werk van een betere stad en loodsen we  
Ronse op de juiste koers naar de toekomst.”

Brigitte Vanhoutte, schepen – lijsttrekker

Voor een zelfbewust 
en VLAAMS Ronse 
N-VA Ronse staat voor een zelf- 
bewuste stad die de wortels koestert 
met de focus op de toekomst. Ronse 
vormt onze geborgen en veilige thuis 
met een brede blik op Vlaanderen, 
Europa en de wereld. Onze identiteit maakt ons tot wie 
we zijn. Ze wordt bepaald door waar wij vandaan komen 
en wat we in de toekomst willen bereiken. 

Ronse is onze stad gelegen aan de taalgrens die volwaar-
dig tot Vlaanderen wil behoren. De faciliteiten hebben 
hun doel als integratiebevorderende maatregel volledig 
gemist en betekenen een rem op de toekomst. Wij zullen 
ons steeds blijven inzetten om de discriminerende en 
asociale faciliteiten af te schaffen. 

Het verwerven van het burgerschap geeft de verant-
woordelijkheid om zich te integreren in deze samenle-
ving. Een sterk lokaal onthaal- en integratiebeleid is 
noodzakelijk. Meertaligheid blijft een troef. De ken-
nis van het Nederlands is een sleutel tot integratie en 
noodzakelijk om ten volle aan deze samenleving deel te 
nemen.

“Wij willen het fragiel maatschappelijk weefsel in Ronse 
versterken. Door activering willen we dat iedereen vol-
waardig deel uitmaakt van onze samenleving. Een goed 
onderwijs, een job en en goede huisvesting zijn de  
belangrijkste instrumenten in de strijd tegen armoede.” 

Angélique Syroit, gemeenteraadslid - plaats vier

“De N-VA komt complexloos op voor  
Ronse als een Vlaamse stad met een  
ruime blik op de wereld. Wij blijven  
benadrukken dat de kennis van het  
Nederlands kansen geeft en deuren opent.”

Paul Carteus, provincieraadslid – lijstduwer



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Van het carnaval in de straten van Oljst tot het Ros Beiaard 
aan de Dender. De Leie en de Schelde als vruchtbare levensaders voor startups en slimme 
deeleconomie. Oost-Vlaanderen is vernieuwing geworteld in traditie. Met de N-VA blij�  dat zo. 
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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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