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Veilig thuis in een welvarend Ronse

Voor Ronse en niets anders
Op zondag 14 oktober 2018 werd geschiedenis geschreven. N-VA Ronse heeft mee de verkiezingen 
gewonnen. We zijn gegroeid van vijf naar acht zetels. Dank aan al onze kiezers!

Kom bij N-VA Ronse ‘op de koffi e’
We nodigen u, uw familie en vrienden uit op zaterdag 19 januari om 15 uur om 
tijdens ‘Op de koffie …’ samen te klinken op het nieuwe jaar. De locatie verneemt 
u binnenkort via onze website.

Wij zorgen voor koffie, lekker gebak en vooral een gezellige babbel en blikken 
vooruit op de volgende zes jaar met de N-VA in het bestuur voor onze stad. 
U bent er toch ook bij?

We hebben onze doelstellingen bereikt: verder groeien en 
opnieuw mee aan het roer staan van onze stad. Dit resultaat 
is een waardering voor het werk dat we de afgelopen jaren 
hebben verricht. Het toont aan dat we inderdaad de juiste koers 
varen. Het geeft ons het vertrouwen om er de komende zes jaar 
opnieuw in te vliegen. 

We hebben een boeiende en waardige campagne achter de rug. 
De komende zes jaar moeten we kijken naar wat ons bindt. De 
verschillen moeten we kunnen overstijgen om te bouwen aan 
een sterke stad. Want als het over onze stad gaat, dan zijn we 
in de eerste plaats Ronsenaar en moeten we aan hetzelfde zeel 
trekken.

Ik wil een woord van dank richten aan al onze kandidaten en 
de helpers achter de schermen. Ze hebben keihard gewerkt. 
N-VA Ronse heeft een indrukwekkend parcours afgelegd. 
We hebben een sterke lijst van 29 stuk voor stuk goede, gedreven 
en creatieve kandidaten. Met ons team hebben we bewezen dat 
we het verschil maken. Ik ben daar bijzonder trots op.

We zijn er ons van bewust dat deze overwinning verantwoorde-
lijkheid geeft en verwachtingen schept. We zijn geen partij die 

onrealistische dromen cultiveert of loze beloftes maakt. 
Er ligt heel veel werk op de plank. Brigitte, Aaron en Wim 
– onze drie schepenen – zullen samen met onze coalitiepartner 
CD&V alles doen om van Ronse verder 
een aantrekkelijke, mooie, boeiende 
stad te maken. We werken met een 
sterk bestuursakkoord en een goede 
bestuursploeg de komende zes jaar 
hard verder.

Tijl Rommelaere
Voorzitter N-VA Ronse

29 kandidaten – 8 gemeenteraadsleden – 3 schepenen

De N-VA wint mee de verkiezingen. 
Samen met CD&V zetten we de coalitie verder.

N-VA Ronse wenst u 
fi jne feesten en een 
schitterend 2019.
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Uw gemeenteraadsleden

David Vandekerkhove
David wordt onze fractievoorzitter en neemt 
de fakkel over van Aaron. David is een cre-
atieve en bezige bij in onze afdeling. Als on-
dervoorzitter staat hij mee aan het roer van 
de afdelingswerking en werkt hij steeds aan 
nieuwe plannen. Hij is de communicatiever-
antwoordelijke, onderhoudt de contacten 
met de pers en is zeer behendig op sociale 
media. Hij was al zeer jong begeesterd door 
de politiek en is aan de slag in het commu-
nicatieteam van Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois.

Sylvie Van Overmeeren
Sylvie is een nieuwkomer in de gemeen-
teraad, maar niet in de afdeling. Ze is de 
zorgzame en toegewijde partner van Lieven 
Dhaeze, onze gewaardeerde gewezen voor-
zitter van de gemeenteraad. Sylvie getuigt 
van een stevige dosis doorzettingsvermo-
gen en wilskracht. Haar engagement in de 
politiek combineert ze met de zorgen voor 
Winne. Sylvie is zelfstandig vertaler.

Paul Carteus
Paul treedt in het voetspoor van Lieven 
Dhaeze en neemt in 2019 en 2020 het 
voorzitterschap van de gemeenteraad waar. 
Paul heeft mee de N-VA-afdeling in Ronse 
opgericht en op de kaart gezet. Als inspi-
rerende leerkracht heeft hij de schoolpoort 
voorgoed achter zich dichtgetrokken. Paul 
is actief in de culturele wereld en de wel-
zijnszorg. In het bijzonder is hij bekommerd 
om de Vlaamse toekomst van zijn stad. Paul 
verlaat binnenkort de provincieraad, maar 
nam daar toch nog het initiatief om ook 
vanuit Oost-Vlaanderen een sterk signaal te 
vragen voor de afschaffing van de taalfacili-
teiten. Meer daarover op pagina drie.

Rossana Khoshaba
Rossana zetelt voor de eerste keer. Ze ver-
voegde onze rangen en toonde een sterk 
engagement in de campagne. Rossana 
heeft haar geboorteland Iran noodge-
dwongen moeten verlaten vanwege haar 
christelijke geloofsovertuiging en woont al 
meer dan twintig jaar in Ronse. Ondanks 
haar aangrijpend verhaal straalt ze veel 
levenslust en optimisme uit. Ze is sociaal 
bewogen en bekommerd om de samenle-
ving. Zo engageert ze zich in SaBel (Samen 
Beleven), een vzw die nazorg biedt aan 
kankerpatiënten en hun omgeving. 

Angélique Syroit
Angélique kennen we als een enthousiaste, 
gedreven, positieve en enthousiaste vaste 
waarde in onze groep. Ze heeft veel voe-
ling met de persoonsgebonden dossiers 
en sociale thema’s. Daarom zal ze zich de 
komende jaren volop inzetten binnen het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. In 
de gemeenteraad geeft ze zo de kans aan 
Jo Cornelus.

Jo Cornelus
Jo is een zeer gedreven en geëngageerde 
nieuwe Ronsenaar en was ook een nieuw 
gezicht op onze lijst. Voor deze overtuigde 
Vlaming is een engagement bij de N-VA 
evident. Hij zal zich inzetten voor Ronse als 
een Vlaamse, welvarende en aantrekkelijke 
stad in de groene Vlaamse Ardennen. Hij is 
sportief en bedwingt met gemak al lopend 
of fietsend de Vlaamse heuvels. Zijn door-
zettings- en uithoudingsvermogen zullen 
hem ook in de politiek goed van pas komen.
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Uw schepenen

Brigitte Vanhoutte
Brigitte was als lijsttrekker de geknipte 
persoon om de N-VA op 14 oktober op de 
kaart te zetten. Ze wordt als schepen 
bevoegd voor organisatieontwikkeling, 
personeel, burgerlijke stand, lokale economie/
sociale economie/markten, toerisme en 
onderwijs. De afgelopen jaren heeft Brigitte 
bewezen dat ze haar mannetje kan staan 
in het college en met de nodige creativiteit 
ideeën kan omzetten in beleid. Brigitte is 
advocaat en een gedreven politica. Ze gaat 
voluit voor de verandering van Ronse.

Aaron Demeulemeester
Aaron is onze nieuwe schepen en meteen 
ook de jongste kracht in het schepencollege. 
De komende zes jaar wordt hij verantwoor-
delijk voor jeugd, evenementen, communi-
catie en citymarketing, ICT, inburgering en 
gelijke kansen, en dierenwelzijn. We kennen 
Aaron als een creatieve, sociaal bewogen, 
sportieve en gedreven Ronsenaar met een 
grote liefde voor zijn stad. Hij straalt 9600 uit 
en is steeds druk bezig met nieuwe projecten 
en verfrissende initiatieven. Hij heeft alles in 
zich om zijn stempel te drukken op het be-
stuur van de komende 6 jaar.

Wim Vandevelde
Wim krijgt als schepen de bevoegdheden 
Sociaal Huis en opvolging zorgdossier, 
woonbeleid en huisvesting, landbouw en 
erediensten. Hij wordt ook voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. De 
afgelopen jaren stond hij met de uitbouw 
van de zorgsite aan de wieg van de grootste 
zorghervorming ooit in Ronse om kwaliteits-
volle en betaalbare zorg te kunnen garan-
deren. Hij zal die hervorming vastberaden 
verderzetten. Wim is een Ronsenaar in hart 
en nieren en een gedreven Vlaming: twee 
ontzettend belangrijke eigenschappen voor 
de toekomst van onze stad.

In de kamer diende de N-VA een wetsvoorstel in om de faciliteiten 
af te schaffen en Vlaams minister-president Geert Bourgeois 
ging in dialoog met het stadsbestuur. Ook in de provincieraad 
hebben we het initiatief genomen. Aftredend provincieraadslid 
Paul Carteus heeft samen met de andere fracties een motie uit-
gewerkt om vanuit Oost-Vlaanderen onze stad te ondersteunen 
bij de vraag om de faciliteiten af te schaffen.

Een belemmering voor integratie en samenwerking
Ronse is een Vlaamse stad en wil af van de uitzonderingsmaat-
regel en het isolement dat uit die regeling volgt. De taalfacili-
teiten hebben hun doel als integratiebevorderende maatregel 
volledig gemist. Ze hebben de deur opengezet voor een verdere 
verfransing. Ze geven de indruk dat de taal leren en inburgering 
niet noodzakelijk zijn. De maatschappelijke en socio-economische 
kostprijs van de faciliteiten is dan ook enorm. Het gedwongen 

keurslijf van de taalregeling ontzegt Ronse bovendien tal van 
kansen en creëert een drempel voor samenwerking. Daardoor 
staat het budget van onze stad onder zware druk. 

Natuurlijk is meertaligheid een absolute troef en moeten we de 
burgers kansen geven om Nederlands te leren en te oefenen. 
Ronse is een gastvrije Vlaamse stad en zal dat ook blijven. Maar 
de taalfaciliteiten werken een inclusief integratiebeleid tegen en 
gaan ten koste van de ontwikkeling 
van onze stad.

Afschaffi ng taalfaciliteiten op agenda van provincie
De N-VA onderneemt actie om Ronse als Vlaamse stad op de kaart te zetten. Wij willen de taalfaciliteiten 
e� ectief afscha� en en zo de huidige discriminatie wegwerken. 

Paul Carteus
Gewezen provincieraadslid

Gemeenteraadslid
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De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Charles Michel stapte 

premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 

zonder democratische 

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid  www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact
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