
Beste generatiegenoot,

Misschien heb je al vernomen hoe het Dexia-debacle als een zwaard van Damocles boven onze generatie en die 
van onze kinderen hangt? Ik maakte als lid van de bijzondere commissie Dexia mee hoe de traditionele partijen 
een diepgravend onderzoek weigerden en de verantwoordelijken ongemoeid lieten. Daar bovenop versmacht de 
regering Di Rupo I de ondernemingen en werkende Vlamingen met belastingverhogingen. De grondige 
hervormingen die we nodig hebben, worden uitgesteld. Meer dan ooit is er nood aan verandering. U kunt 
hiervoor op 14 oktober al een signaal geven.

Ook in Gent is de kracht van verandering wenselijk en zelfs nodig. Zo heeft Gent per inwoner het duurste 
overheidsapparaat van alle Vlaamse centrumsteden. De pensioneringsgolf bij de stadsdiensten biedt een 
uitgelezen kans om werk te maken van een slanker en efficiënter overheidsapparaat dat haar kerntaken 
(veiligheid, mobiliteit, wonen, kinderopvang,...) beter en goedkoper vervult.

De kracht van verandering is in Gent meer dan ooit nodig gezien de enorme druk op ons sociaal systeem. De 
N-VA staat voor een emanciperende koers: voor wat, hoort wat. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de 
gemeenschap. Alleen zo kunnen we het sociaal systeem dat ons zo dierbaar is, overeind houden.

Mobiliteit is mijn dada. Als ingenieur kies ik voor een rationele benadering van problemen, zonder taboes of 
dogma’s. Een omslag in de geesten komt er maar als de alternatieven - zoals de fiets - aantrekkelijker worden. 
Gent is vandaag niet de fietsvriendelijke stad die ze zo graag wil zijn. Met betere fietspaden, fietssnelwegen 
tussen deelgemeenten, stadscentrum en stations, openbare deelfietsen, meer en veiliger stallingen,... maken 
we Gent écht wild van fietsen.

Ik wil graag werk maken van deze verandering en de belangen van onze generatie verdedigen. Ik doe dit 
vandaag als parlementslid, maar wil dit na 14 oktober ook graag in de Gentse gemeenteraad doen. U kunt me 
daarbij helpen door me op 14 oktober uw voorkeurstem te geven. Alvast bedankt.

Peter Dedecker

PS: Nood aan meer verandering? Bekijk ons uitgebreide 
programma op onze website www.nvagent.be en mijn 
persoonlijke insteken op www.peterdedecker.eu
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