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De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn niet meer veraf. Dan heeft u de kaarten in handen en 
bepaalt u over de toekomst van onze stad. Wat staat er dan op het spel? Onze samenleving evolueert razend-
snel. Dat vraagt aangepaste oplossingen. Zijn wij klaar om de toekomstige uitdagingen aan te gaan?

De oplossingen liggen niet in het verleden. We kunnen het ons 
niet veroorloven om naar morgen te kijken met wat we vandaag 
weten. We moeten vooruit durven kijken, de problemen benoe-
men en vooral oplossingen naar voren schuiven.

Vernieuwing en verandering
De vernieuwing en de verandering komen niet van de traditi-
onele spelers. Voor de N-VA geen oude oplossingen, geen oude 
krokodillen. Maar out-of-the-box-denken en creativiteit, visie, 
bevlogenheid, ambitie en betrokkenheid.

N-VA Ronse heeft de juiste visie voor onze stad, de juiste men-
sen, de juiste ambitie … Kortom, wij varen de juiste koers. De 
N-VA is de beste garantie voor de toekomst van Ronse.

Steun de N-VA
Er is nog veel werk aan de winkel. Wij kunnen het niet alleen. Wij 
hebben 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

Paul Carteus duwt
Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde en Aaron Demeuleumeester, de top drie van N-VA Ronse, krijgen 
versterking van Paul Carteus. Hij zal op 14 oktober onze lijst duwen. Paul is natuurlijk geen onbekende. Hij 
stond mee aan de wieg van N-VA Ronse en loodste als eerste voorzitter ons team naar een mooie verkiezings-
overwinning in 2012. Paul behartigt de belangen van Ronse in de provincieraad en is een bezige bij in het 
culturele en verenigingsleven. “We gaan voor een sterke lijst en een toekomstgericht programma. Paul zet 
zich al jarenlang vol enthousiasme in voor een Vlaams Ronse en een bloeiend cultureel weefsel. Ik ben bijzon-
der tevreden dat we een beroep kunnen doen op zijn ervaring en kennis”, geeft lijsttrekker Brigitte Vanhoutte 
aan. “Zijn duwkracht kunnen we goed gebruiken om op 14 oktober het verschil te maken.”

Paul Carteus, Aaron Demeuleumeester, 
Brigitte Vanhoutte en Wim Vandevelde.
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Verwenontbijt
N-VA Ronse nodigt u van harte uit op haar tweede verwen-
ontbijt. We voorzien een uitgebreide buffettafel. Deelnemen 
kan voor 10 euro per persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar 
mogen gratis deelnemen. Koop snel uw kaarten bij een van 
onze bestuursleden, via 0495 38 14 81, ronse@n-va.be of 
reserveer uw plaats op www.n-va.be/ronse
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Criteria sociale woningen
Sociale Huisvesting is nodig. De nood aan betaalbare woningen is groot. Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten goed  
beheerd worden. De N-VA is de stuwende kracht om in te zetten op de volgende belangrijke pijlers:

  Kwalitatieve huisvesting door de strijd met huisjesmelkerij aan te gaan, de controles op te  
voeren en veel aandacht te besteden aan renovatie.

  De lokale binding: wij willen voor de toewijzing van sociale huisvesting voorrang voor  
mensen die een echte band met de stad kunnen aantonen.

  Een goede spreiding van sociale huisvesting.
  Begeleiding van de kwetsbare huurders is echt noodzakelijk.

De rekeningen op orde
Ronse moet goed worden beheerd. Dat betekent dat elke euro goed 
wordt besteed en schulden worden afgebouwd. Met de integratie 
van de stad en het OCMW gaan we naar een eenvoudiger bestuur 
op maat van de burger en kunnen kosten worden bespaard.

Door een doelgerichte aanpak in het OCMW hebben we de verlie-
zen fors teruggedrongen. Wij staan voor een activerend beleid dat 
focust op de begeleiding en opvolging van mensen die hulp nodig 
hebben en misbruik uitsluit. Dat toont zich in een forse daling van 
het aantal leefloners. Werk, onderwijs, kennis van het Nederlands 
en huisvesting blijven de belangrijkste instrumenten in de strijd 
tegen armoede.

Klantvriendelijk, competent 
personeel
Als schepen van Personeel gaf Brigitte Vanhoutte 
een nieuwe dynamiek aan het personeelsbeleid van 
de stad op basis van competenties en kennis. In de 
dienstverlening van de stad staat u centraal. Een 
klantvriendelijke benadering op basis van kennis en 
deskundigheid is dan ook cruciaal.

Een ondernemend en aantrekkelijk Ronse
Schepen van Lokale Economie en Toerisme Brigitte Vanhoutte werkt aan het versterken en aantrekkelijk maken van het stadscen-
trum. De cijfers tonen een lichte daling van de leegstand in het handelscentrum. Dat is positief, maar er is nog veel werk aan de win-
kel. Met het handelspandenfonds geven we handelszaken een duwtje in de rug om te ondernemen. Een aangepast pop-upreglement 
richt zich op starters.

Ronse: een Vlaamse stad
Terwijl sommige partijen liever de klok terug-
draaien door in het Frans te communiceren en een 
Franstalige partij de communautaire problemen wil 
aanwakkeren, onderneemt de N-VA actie om Ronse 
als volwaardige Vlaamse stad op de kaart te zetten. 
In de Kamer diende de N-VA een wetsvoorstel in om 
de faciliteiten af te schaffen en zelfs Vlaams minis-
ter-president Geert Bourgeois ging in dialoog met 
het stadsbestuur.

Wij willen de huidige discriminatie wegwerken en 
de faciliteiten effectief afschaffen. Laat ons duide-
lijk zijn: meertaligheid is een absolute troef en we 
moeten de burgers kansen geven om het Nederlands 
te leren en te oefenen, maar de faciliteiten hebben 
hun doel volledig gemist. De maatschappelijke en 
socio-economische kostprijs van de faciliteiten is 
enorm. Wij spelen de troeven uit van een gastvrije 
en Vlaamse stad.

Grootste zorghervorming ooit

Het huidig woonzorgcentrum en kinderdagverblijf beantwoor-
den niet meer aan de noden van de toekomst. Onder impuls van 
OCMW-voorzitter Wim Vandevelde heeft dit bestuur de basis gelegd 
voor de grootste zorgvervorming ooit in Ronse. Daarin staat de zorg-
behoevende mens centraal. 

Met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en kinderdagverblijf 
kunnen we een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg blijven garanderen. 
Het huidig personeel behoudt het statuut en Ronse participeert in de 
nieuwe structuren. Zo blijft de regie van de zorg in handen van de 
stad en het OCMW.

“De N-VA gaat voor een sociaal 
beleid, maar geen socialistisch 
wanbestuur. Wij hebben de 
basis gelegd voor de grootste 
zorghervorming waar de  
zorgbehoevende mens  
centraal staat.” 

Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter

“Wij maken van Ronse weer een aantrekkelijke stad. De dynamiek die we vandaag zien, is een 
stimulans om zo verder te gaan. Gezellige terrasjes, tal van evenementen, een nieuwe dynamiek 
voor het toerisme, acties van onze lokale handelaars, de promotie van het winkelcentrum …  
Al deze inspanningen moeten de Ronsenaars enthousiast maken.” 

Brigitte Vanhoutte, schepen van Lokale Economie en Toerisme

N-VA investeert in een aantrekkelijke stad
Ronse is een mooie en veelzijdige stad. Onze stad heeft heel wat te bieden: historisch erfgoed, een rijke traditie en het groene 
landschap. Deze bestuursmeerderheid investeerde fors om van Ronse een aangename stad en een sterk merk te maken. Toerisme 
vormt daarom een speerpunt van het beleid.

 Hoge Mote
 Parking Familia
 Heraanleg Vrijheid
 Afwerking Rosco – Nieuw zwembad
 Heraanleg Veemarkt
 Stadstuin

“Wij willen de troeven van onze stad vergroten en 
beter uitspelen. Een Ronse met zelfvertrouwen en 
ondernemende inwoners heeft een  
aantrekkelijke uitstraling.” 

Aaron Demeulemeester, fractievoorzitter

Vlaanderen investeert mee
Nog nooit gingen er zoveel middelen vanuit Vlaanderen naar Ronse. Dankzij de ondersteuning van de Vlaamse ministers Ben Weyts en 
Philippe Muyters kunnen we een versnelling hoger schakelen voor een aantrekkelijk en ondernemend Ronse:

  522 000 euro voor Hoge Mote
  1,13 miljoen euro voor fietspaden C. Snoecklaan en Broeke
  695 000 euro voor bouw nieuw zwembad
  Heropstart dossier doortrekking N60
  1,14 miljoen euro voor heraanleg Veemarkt

Hiermee vult N-VA Ronse in wat we beloofden: lobbywerk verrichten voor Ronse, ten dienste van 
de Ronsenaar. Zonder deze financiële ondersteuning zouden de projecten niet betaalbaar zijn.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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:
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