
VEREENVOUDIG ÉN VERLAAG BELASTINGEN OP ONDERNEMEN
Oostende is koploper in belastingen op ondernemen. Tegelijk kent onze stad
een groeiende armoedeproblematiek en piekt de werkloosheid. Ook de stad
moet inspanningen leveren om ondernemen aan te moedigen. Dat zegt 
N-VA-gemeenteraadslid Manu Beuselinck.

“De stad moet werk maken van een
unieke aangifte en aanslag. Dat moet de
administratieve last voor de ondernemers

verminderen. Tegelijk moeten die belastingen met 10 procent omlaag.” 
Beuselinck ziet werk en ondernemen als prioriteit. Hij wil de belastingverlaging
financieren door de realisatie van het Groen Lint te spreiden over zeven in
plaats van over vijf jaar.

WERK ALS BASIS VOOR POSITIEF SOCIAAL BELEID
Op sociaal vlak moet Oostende een omslag maken. Daarom wil de N-VA inzet-
ten op het versterken van het economisch weefsel.  “De voorbije 20 jaar legden
de Oostendse socialisten de nadruk op een pamperend beleid dat mensen niet
sterker maakt en alleen maar afhankelijk houdt. De resultaten zijn ernaar. Je
moet dat omdraaien en eerst de economische uitdagingen aanpakken. Met een
sterke economische basis is de stad stukken beter gewapend op een doeltref-
fend sociaal beleid te voeren. Werk is en blijft de beste garantie om uit de ar-
moede te geraken en te blijven”, aldus Manu Beuselinck.

ECONOMIE MOET VOORRANG KRIJGEN
Beuselinck wil de voorgestelde belastingverlaging betalen door het Groen Lint
(in zijn geheel) af te werken tegen 2020 in plaats van tegen 2018. Het Groen Lint
is een mooi project, maar op een moment dat de werkloosheid piekt, dat 1 kind
op 4 in Oostende geboren wordt in een kansarm gezin, dat de activiteitsgraad
bij de laagste van de centrumsteden ligt en de netto aangroei van nieuwe be-
drijven in Oostende stukken lager ligt dan in de rest van Vlaanderen, moeten
andere hoofdprioriteiten gelegd worden. Economie en tewerkstelling dus.
“Daarom dit voorstel om de lokale economie te ondersteunen en Oostende een
stuk aantrekkelijker te maken voor ondernemers”, besluit Beuselinck.

OOSTENDE

Handje helpen
of raamaffiche
ophangen?
Laat het ons

weten!

Op 25 mei krijgen alle Vlamingen
de kans om hun toekomst in eigen
handen te nemen. Op die dag ver-
kiezen we namelijk een nieuw
Vlaams, federaal en Europees 
Parlement. Oostends fractieleider
Björn Anseeuw staat op de 6de
plaats voor het Vlaams Parlement.  

Wil u onze campagne steunen door
een handje te helpen, een bord in de
tuin te laten zetten of een raamaffi-
che aan uw raam op te hangen?
Laat het ons weten en mail naar
oostende@n-va.be of bel nu: 
0488 13 78 13. We stellen uw steun
heel erg op prijs!

DENKEN.DURVEN.DOEN.www.n-va.be/oostende
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Oostends fractieleider BJÖRN ANSEEUW
staat op plaats 6 voor het Vlaams 
parlement bij de verkiezingen van 25 mei.

Oostende moet een stuk 
aantrekkelijker worden 
voor ondernemers. 
Manu Beuselinck, gemeenteraadslid



oostende@n-va.be

De N-VA is niet te spreken over de komst van een 
antennepost van Dokters van de Wereld voor transit-illegalen in Oostende.
We vrezen dat Oostende daarmee opnieuw een aantrekkingspool wordt
voor transit-illegalen, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Het is nobel streven om alle ellende de wereld uit te helpen,
maar de draagkracht van de eigen stad daarbij overschrijden
is onverantwoord. - Björn Anseeuw, N-VA-fractieleider

Dankzij N-VA meer nadruk op kennis  

N-VA-fractieleider Björn Anseeuw:
“Voor het wegvallen van de laatste 
ferryverbinding in Oostende, in de 
periode 2010-2012, was onze stad een
aantrekkingspool voor transit-illega-
len. Niet toevallig steeg tijdens hun
aanwezigheid het aantal inbraken in
wagens opmerkelijk. Maar ook in de
drughandel waren sommigen heel 
actief. Nu de rust eindelijk is weer-
gekeerd, vinden sommigen het nodig
om hier een nieuwe aantrekkingspool
neer te poten. Dit is ronduit onverant-
woord ten aanzien van de stad.”

Draagkracht van de stad
overschreden
Het is nobel streven om alle ellende de
wereld uit te helpen, maar de draag-
kracht van de eigen stad daarbij over-
schrijden is onverantwoord. “We
beseffen dat elk individueel schrijnend
geval er één te veel is. Een stad als

Oostende kan echter maar zoveel 
hebben als ze kan hebben. Dat hebben
we aan den lijve mogen ondervinden
bij de vorige passage van transit-
illegalen. Anderen helpen ten koste
van de leefbaarheid van de eigen stad
is nooit een duurzame oplossing”,
aldus Björn Anseeuw.

Voldoende dringende medische
hulpverlening nu al aanwezig in
Oostende
De N-VA heeft weinig begrip voor een
nieuw parallel circuit voor dringende
medische hulp voor illegalen. Björn
Anseeuw: “Er bestaat al een wettelijk
kader waarbij illegalen, ook in Oos-
tende, altijd recht hebben op drin-
gende medische hulp. Het blijft me
dus een raadsel waarom dit parallel
circuit nog nodig is. Tenzij het natuur-
lijk de bedoeling is om nog meer mise-
rie in Oostende te importeren. Alsof

de uitdagingen in Oostende op dat
vlak nog niet groot genoeg zijn.”

Wil het CAW problemen oplossen of
wil ze nieuwe creëren?
Het nieuwe antennepunt komt in de
gebouwen van het CAW. Hiermee stelt
het CAW dezelfde overheid die haar
subsidieert voor bijkomende proble-
men.  Bij de vorige toevloed van tran-
sit-illegalen in 2010-2012, kwam de
werking van het CAW ten aanzien van
de eigen bevolking in het gedrang. Dat
stond zo te lezen in hun eigen rappor-
ten. Door dit antennepunt hier moge-
lijk te maken, creëert ze nu nieuwe
problemen voor de eigen werking
maar ook voor de leefbaarheid van de
stad. “Je zou je echt beginnen afvragen
of het CAW nu problemen wil 
oplossen, dan wel nieuwe problemen
wil creëeren”, besluit Björn Anseeuw.

Elke week komt het bijzonder comité
sociale dienst van het OCMW bijeen.
Daar worden de dossiers van alle
OCMW cliënten voorgesteld door hun
maatschappelijk werker. Op basis van
die informatie nemen de raadsleden
een beslissing in elk cliëntdossier. 
N-VA-OCMW-raadsleden Vanessa
Brysse en Sofie Defever maken deel
uit van dit comité. Naast het behande-
len van individuele dossiers gaan ze
er voortdurend op zoek naar manieren
om de aanpak te verbeteren. 

Niet op reis tijdens Nederlandse les

NIEUWS UIT DE 
OCMW-RAAD

Cliënten hebben niet alleen rechten maar ook plichten. 
Sofie Defever en Vanessa Brysse, OCMW-raadsleden

Antennepost Dokters van de Wereld 
is om problemen vragen



Maak Oostende aantrekkelijk met een bloeiende uitgaansbuurt

Het stadsbestuur moet alles op alles zetten om van de
Langestraat opnieuw een bloeiende uitgaansbuurt te
maken. Dat zeggen N-VA-gemeenteraadsleden Jurgen
Declercq, Charlotte Verkeyn en Maxim Donck. 

“Oostende slaagt er niet in om jonge mensen aan de stad
te binden. Teveel jongeren trekken nog steeds weg uit de
stad. Naast een job en een betaalbare woning is een kwali-
teitsvol vrijetijdsaanbod daarvoor minstens even belang-
rijk”, luidt het bij de N-VA’ers.

Een uitgaansbuurt is van levensbelang voor een
leefbare stad.  Jurgen Declercq, gemeenteraadslid

Onze historische uitgaansbuurt in en rond de Langestraat
verliest jammer genoeg steeds meer van haar pluimen.
Nochtans is ze van levensbelang voor een leefbare stad.
“Met de N-VA hebben we er al verschillende keren voor
gepleit om, over alle beleidsdomeinen heen, werk te
maken van een integraal beleid dat er op gericht is om

jongeren in onze stad een mooie toekomst te bieden zodat
ze onze stad kunnen versterken,” aldus Jurgen Declercq.

Evenementen als Ostend Beach en Woosha zijn een
bijkomende troef. Charlotte Verkeyn, gemeenteraadslid

Een kwaliteitsvol en divers vrijetijdsaanbod is daarin een
belangrijke schakel. Charlotte Verkeyn: “Uitgaan moet
daar een onderdeel van uitmaken. De voorbije jaren
zagen verschillende knappe evenementen en festivals het
levenslicht in Oostende. Evenementen als bijvoorbeeld
Ostend Beach en Woosha zijn een bijkomende troef om
van Oostende een aantrekkelijke stad te maken.” 

Goede (muziek)cafés moeten een wezenlijk onderdeel
van het Oostendse uitgaansleven blijven.
Maxim Donck, gemeenteraadslid

Alleen zou het zonde zijn om uitgaan voortaan meer en
meer te laten verworden tot een gebeuren van betalende
evenementen. “Goeie cafés, goeie muziekcafés ook, moe-
ten wat ons betreft een wezenlijk onderdeel van het Oos-
tendse uitgaansleven deel blijven uitmaken”, zegt Maxim
Donck die eerder ook al het gebrek aan degelijke fuifzalen
in Oostende aan de kaak stelde. “Dat de Elyséé na meer
dan 6 jaar aankondigingspolitiek nog steeds niet is afge-
werkt, is beschamend.”

www.n-va.be/oostende

 Nederlandse taal en werkbereidheid
Zo leggen ze steevast de nadruk op
het belang van de kennis van de 
Nederlandse taal.  “Soms gaan cliën-
ten  op reis of hebben ze een afspraak
met een maatschappelijk werker op
het moment dat ze Nederlandse les
moeten volgen”, aldus Vanessa
Brysse. “Kennis van de Nederlandse
taal is de sleutel tot integratie. 
Iemand die Nederlandse les volgt,
moet daaraan steeds voorrang geven.
Op reis gaan of andere afspraken
maken op het ogenblik dat je in de
Nederlandse les wordt verwacht, kan
voor ons niet. Cliënten hebben niet al-
leen rechten maar ook plichten. Op

onze vraag worden die regels nu ver-
strengd.”  

Werk(on)willig 

Ook werkwilligheid bij OCMW-cliën-
ten is van levensbelang. Sofie Defever:

“Om recht te hebben op leefloon moe-
ten cliënten aantonen dat ze actief een
job zoeken. Vandaag is er nog geen
uniforme definitie of procedure om
aan te tonen dat een cliënt werkwillig
is. Wanneer is iemand bereid om te
werken? Als je 3, 6, 10, … sollicitatie-
bewijzen voorlegt? In hoeveel 
interimkantoren moet je ingeschreven
zijn? Deze grijze zone is, noch voor
de hardwerkende maatschappelijk 
assistent, noch voor de cliënt bevor-
derlijk. Met de N-VA blijven we aan-
dringen op duidelijke afspraken over
wat nu werkwillig en –onwillig is.”

Gemeenteraadsleden Maxim Donck, 
Charlotte Verkeyn en Jurgen Declercq 
vragen dat de stad werk maakt van een
bloeiende uitgaansbuurt.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

nn De heer  nn Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

nn Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

De
 in

fo
rm

at
ie

 d
ie

 o
p 

di
t d

oc
um

en
t w

or
dt

 v
er

-
m

el
d 

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n

de
 d

iv
er

se
 d

ie
ns

te
n 

va
n 

de
 N

-V
A.

 D
e 

w
et

 v
an

8 
de

ce
m

be
r 1

99
2 

in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

r-
m

in
g 

va
n 

de
 p

er
so

on
lij

ke
 le

ve
ns

sf
ee

r t
en

 o
p-

zi
ch

te
 v

an
 d

e 
ge

ge
ve

ns
ve

rw
er

ki
ng

 v
oo

rz
ie

t
to

eg
an

gs
re

ch
t t

ot
 d

e 
ge

ge
ve

ns
, h

et
 v

er
be

te
re

n
of

 h
et

 v
er

w
ijd

er
en

 e
rv

an
.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  


