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V.U. Peter Buysrogge
Stationswegel 14a
9111 Belsele

Klavertje Vier

Beste inwoner van Sint-Niklaas, 
Belsele, Nieuwkerken en Sinaai,

Terwijl de federale onderhandelingen
bijzonder stroef verlopen, doorliep de
N-VA een intern democratisch besluit-
vormingsproces. Alle N-VA-afdelingen,
van hoog tot laag, van gemeente tot en
met de nationale partijvoorzitter, wer-
den verkozen. Verderop leest u wie er
de komende drie jaar deel zal uitmaken
van de 18-koppige Sint-Niklase N-VA-
ploeg. Die ploeg is een ideale mix van
zetelende en nieuwe bestuursleden. Alle
deelgemeenten en alle leeftijdscatego-
rieën zijn mooi vertegenwoordigd. 

STERK VERKIEZINGSRESULTAAT
Met deze nieuwe ploeg van denkers en
doeners zijn we klaar om de voorberei-
dingen te starten voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Over hoe en in welke formule dat zal
zijn, beslissen we later. Maar we zijn
ervan overtuigd dat met deze bestuurs-
ploeg de kiemen gezaaid zijn voor een
sterk verkiezingsresultaat volgend jaar. 

KRIEBELEN
De uitdagingen waarmee Sint-Niklaas
te maken heeft, zijn immens: mobili-
teit, veiligheid, sport, cultuur, kinderop-
vang, economische ontwikkeling, … U
zal er de komende maanden en jaren de 
N-VA-standpunten over horen, via ini-
tiatieven van onze schepen en Vlaams
volksvertegenwoordiger Lieven De-
handschutter, via dit Klavertje Vier, via
onze activiteiten of op andere manieren.
Kortom, te veel om nu al op te sommen.
Als u het zelf voelt kriebelen, mag u
steeds een van onze
bestuursleden contac-
teren. 

Veel leesplezier!

Peter Buysrogge, 
voorzitter N-VA

Sint-Niklaas

De kiemen zijn 
gezaaid Zondag 15 mei 

om 10.30 uur

Kasteel Walburg
Walburgstraat 35
Sint-Niklaas

N-VA Sint-Niklaas nodigt u uit

APERITIEFGESPREK MET

JAN PEUMANS
Voorzitter Vlaams Parlement

Iedereen hartelijk welkom
De inkom en het aperitief nadien worden u gratis aangeboden.



Op zaterdag 14 en zondag 15 mei wordt het re-
creatiepark De Ster omgetoverd tot ‘Het Land

van Reynaert’. Het middeleeuwse dierenverhaal
staat centraal op de vernieuwde Sterfeesten. Zes scè-
nes worden in een poppenspel met verschillende de-
cors opgevoerd door maar liefst 90 acteurs. Elk
tafereel duurt ongeveer een kwartiertje. De bezoe-
kers worden verwelkomd in het sfeervolle Hof van
Koning Nobel. De voorstellingen vinden doorlopend
plaats op zaterdag van 14.00 tot 21.00 uur en op zon-
dag van 10.00 tot 18.00 uur.

MUZIKAAL VUURWERK
Maar er is nog heel wat meer te beleven. Zaterdag-
namiddag wordt een figurentheater opgevoerd en 
’s avonds is er een vuurprogramma met een inter-
nationaal deelnemersveld en een muzikaal vuur-
werk.

Sint-Niklaas is in 2010 en 2011 de hoofdstad van Het
Land van Reynaert. De schepenen van Toerisme en
Cultuur, Lieven Dehandschutter (N-VA) en Lieve
Van Daele, zijn de covoorzitters van het Interge-
meentelijk project Het Land van Reynaert, dat twaalf

steden en gemeenten uit Oost- en Zeeuws-Vlaande-
ren omvat. 

HOOGTEPUNT
Het poppenspel ‘Het Land van Reynaert’ op de ver-
nieuwde Sterfeesten is het hoogtepunt van het Sint-
Niklase voorzitterschap. Daarnaast loopt van vrijdag
6 mei tot zondag 19 juni in de Bib (H. Heymanplein)
een tentoonstelling over de Reynaert-massaspelen
van 1973, ’85 en ’92 in Sint-Niklaas. Op zondag 16
september draagt Sint-Niklaas het voorzitterschap
over aan Waasmunster.

Lieven Dehandschutter was in 1996, als toenmalig
schepen van Cultuur en Toerisme, medeoprichter.
Hij was in de beginjaren secretaris en in 1999 ook een
eerste maal voorzitter. 

Sint-Niklaas werd met grote onderscheiding uitge-
roepen tot de meest horecavriendelijke stad van het
land. Schepen van Middenstand Lieven Dehand-
schutter mocht namens het stadsbestuur de trofee in
ontvangst nemen tijdens de plechtigheid in de Lim-
burghal in Genk.

SYMBOOL VAN KWALITEIT
Volgens de wedstrijdjury is de prijs die aan 
Sint-Niklaas werd toegekend het “symbool van 
kwaliteit, gastvrijheid en klantvriendelijkheid”.
Vooral de samenwerking tussen het stadsbestuur en
de horecasector viel daarbij op. 

Heel wat evenementen in het stadscentrum worden
georganiseerd in onderlinge samenwerking: de kroe-
gentochten, de pleinconcerten, ‘Sinnekloas danst’, de
restowandelingen, de kerstmarkt, de ijspiste, enzo-
voort. 

HORECACOACH
De stad stelde in 2010 een horecacoach aan en zette
een cursus voor horecapersoneel op het getouw rond
het thema ‘Word toeristisch ambassadeur van je
stad’.

Lieven Dehandschutter is trots op de trofee: “Dit is
een nationale erkenning voor de goede verstandhou-
ding tussen het stadsbestuur en de horeca. Het was
niet gemakkelijk om deze onderscheiding in de wacht
te slepen. Het is de derde keer dat deze titel wordt
toegekend. Twee jaar na elkaar viel Gent de eer te
beurt. Vorig jaar was Sint-Niklaas één van de geno-
mineerden en nu staan we op het hoogste schavotje.”

GEEN LEEGSTAND MEER
Zes jaar na de heraanleg is er geen leegstand meer op
de Grote Markt van Sint-Niklaas. Er kwamen zelfs
verschillende horecazaken bij. Enkele zaken werden
onlangs uitgebreid met een restaurant of taverne.

Vernieuwde Sterfeesten op 14 en 15 mei

Reynaert de Vos schittert 

op recreatiepark De Ster

Sint-Niklaas meest horecavriendelijke stad van Vlaanderen

Lieven 
Dehandschutter 

bij het 
Reynaertbeeld 

op De Ster.

Sint-Niklaas
is de trotse 

bezitter van
de trofee

‘Meest horeca-
vriendelijke

stad’

Sint-Niklaas
is de trotse 

bezitter van
de trofee

‘Meest horeca-
vriendelijke

stad’



Nieuw afdelingsbestuur N-VA Sint-Niklaas

PETER BUYSROGGE
Voorzitter

35 jaar – Sinaai
Fractiesecretaris N-VA

Vlaams Parlement

ANNEMIE CHARLIER
Partijbestuurslid 

Voorzitter 
N-VA Waasland

59 jaar – Belsele
Gepensioneerd 

leerkracht

JOHAN DE BEULE
Ledenverantwoordelijke

Seniorenwerking

59 jaar – Belsele
Banketbakker

VEERLE DE BEULE
Vrouwenwerking

38 jaar – Nieuwkerken
Zorgkundige

LIEVEN 
DEHANDSCHUTTER

Schepen 
Stad Sint-Niklaas

52 jaar – Sint-Niklaas
Vlaams parlementslid

STEVEN 
DEHANDSCHUTTER

Bestuurslid

23 jaar – Sint-Niklaas
Student financiën- en

verzekeringswezen

JORIS DE MAERE
Bestuurslid

52 jaar – Sint-Niklaas
Werkleider 

Stad Sint-Niklaas

RAF DE WITTE
Bestuurslid

40 jaar – Belsele
Informaticus Stad 

Sint-Niklaas en OCMW

CARL HANSSENS
Bestuurslid

38 jaar – Sint-Niklaas
Risicomanager 

financiële sector

MARIJKE HENNE
Secretaris

30 jaar – Sint-Niklaas
Stafmedewerker 

studiedienst N-VA

FILIP HERMAN
Webbeheerder

33 jaar – Sint-Niklaas
Informaticus

LUK HUYS
Bestuurslid

40 jaar – Belsele
Medisch 

afgevaardigde

KENNY LEFEBURE
Jongerenwerking

23 jaar – Sint-Niklaas
Procesoperator chemie

CHRISTINE MEERT
Vrouwenwerking

39 jaar – Belsele
Bediende 

hypotheekbewaring

GUIDO STEVENS
Bestuurslid

67 jaar – Belsele
Gepensioneerd 
bankbediende

BERND VAN BESAUW
Bestuurslid

40 jaar – Nieuwkerken
Leerkracht

HANS VAN LANDEGHEM
Ondervoorzitter

44 jaar – Nieuwkerken
Koeltechnicus

MARCEL VAN LOOY
Penningmeester

45 jaar – Sint-Niklaas
Horeca-uitbater



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

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


