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V.U. Peter Buysrogge
Stationswegel 14a
9111 Belsele

Klavertje Vier

N-VA Sint-Niklaas met eigen lijst naar gemeenteraadsverkiezingen
Aperitiefgesprek
met

GEERT
BOURGEOIS
Viceminister-president en
minister in de Vlaamse Regering

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 trekt N-VA Sint-Niklaas met een eigen
lijst naar de Sint-Niklase kiezer. Dat heeft het afdelingsbestuur beslist. Met deze beslissing
bereidt de N-VA vol vertrouwen de verkiezingen voor, die moeten leiden tot een stevige vertegenwoordiging van de partij in de gemeente- en de OCMW-raad.
STERKE SCORE
Op nationaal vlak is de N-VA een sterk merk en heeft ze de wind in de zeilen. Dat vertaalt zich
ook in de lokale partijwerking. Steeds meer nieuwe leden, een uitgebreide en enthousiaste
bestuursploeg, succesvolle acties en activiteiten, dit huis-aan-huisblad, … Dat leidde in
2010 tot een indrukwekkend verkiezingsresultaat in Sint-Niklaas: in geen enkele centrumstad
in Vlaanderen haalde de N-VA een zo sterke score. Voor de Kamer behaalde de N-VA op 13
juni 2010 in Sint-Niklaas 32,80 % - wat nota bene ook zo’n 5 % meer was dan het provinciaal
en het nationaal gemiddelde.
Met de beslissing om volgend jaar alleen naar de verkiezingen te gaan, wil de N-VA zich in
Sint-Niklaas stevig op de politieke kaart zetten. N-VA Sint-Niklaas gaat deze uitdaging in
2012 met veel enthousiasme aan. De afgelopen jaren hebben we in Sint-Niklaas, met Lieven
Dehandschutter als schepen, mee gebouwd aan het beleid in onze stad.
LIEVEN DEHANDSCHUTTER LIJSTTREKKER
De N-VA wil ook in de toekomst bewijzen dat ze een degelijke en betrouwbare partij is. Het
is dan ook logisch dat Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Lieven Dehandschutter
de N-VA-lijst zal aanvoeren. De 40 andere kandidaten worden later aangeduid.
We maken binnenkort de prioriteiten en de accenten van de N-VA voor de volgende bestuursperiode bekend. In dit blad zal u merken dat ook u nu reeds het woord krijgt. N-VA
Sint-Niklaas rekent op uw medewerking!
Peter Buysrogge, voorzitter N-VA Sint-Niklaas

ZONDAG
27 NOVEMBER 2011
10.30 UUR
Vrije toegang. We bieden u nadien
gratis een drankje aan.
Iedereen van harte welkom!
Foyer van de stadsschouwburg
Richard Van Britsomstraat 21
Sint-Niklaas

AFDELINGSBESTUUR N-VA SINT-NIKLAAS

Doe mee aan de enquête
'Iedereen burgemeester'
Iedereen heeft een mening, alleen wordt die niet
altijd gehoord. Wij willen wel graag weten hoe u
naar onze stad kijkt en het beleid dat hier wordt gevoerd. Kruip in de rol van burgemeester en vertel ons
wat u belangrijk vindt voor Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. Want een stad goed besturen,
dat doen we beter samen.
ENQUÊTEFORMULIER
In dit huis-aan-huisblad vindt u een enquêteformulier dat u kan invullen en in een van onze brievenbussen stoppen. De adressen van onze brievenbussen vindt u op het formulier.
U kan ons uw ideeën ook digitaal bezorgen. U vindt
het formulier ook terug op
www.n-va.be/sint-niklaas.

IN LEVENDE LIJVE
Maar het liefst van al zouden wij u in levende lijve
willen ontmoeten. Ons afdelingsbestuur maakt een
toer langs alle Sint-Niklase deelgemeenten. Kom
langs, vul het formulier in en maak een leuke babbel
met een van onze bestuursleden. Tot dan?
Zaterdag 29 oktober
✔ Belsele: 10.30 uur aan de Klavers
✔ Sinaai: 10.30 uur op de Dries
Zondag 30 oktober

✔ Nieuwkerken: 10.30 uur aan Ten Bos
✔ Sint-Niklaas: 10.30 uur op het H. Heymanplein

’t Bau-huis, de nieuwe beurs- en evenementenhal
Op vrijdag 9 september werd ’t Bau-huis, de
nieuwe stedelijke beurs- en evenementenhal,
gelegen achter het station, officieel geopend. Met
enige trots mocht Lieven Dehandschutter, als voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf ’t Bauhuis en schepen van Economie, enkele honderden
genodigden verwelkomen.

geïsoleerd en dus geschikt voor muziekactiviteiten.
Meest opvallend is echter de ruime inkomhal
(720 m²) met foyer en bar, waar dankzij drie glazen
wanden een open en lichte sfeer heerst.
Lieven Dehandschutter,
voorzitter 't Bau-huis en
N-VA-schepen van Economie.

NIEUWSGIERIG
Toen enkele maanden geleden het
nieuwe complex
aan de Slachthuisstraat een felrood
dak kreeg en de
naam van het gebouw in reuzenletters op de glazen
voorgevel
werd
aangebracht, prikkelde dat meteen
de nieuwsgierigheid van de bevolking.
RUIMTES MET EIGEN KARAKTER
’t Bau-huis is een ontwerp van B-architecten
(Antwerpen) en neemt de functie over van de stadszalen, die plaats ruimen voor sociale woningbouw.
’t Bau-huis is geschikt voor onder meer beurzen, tentoonstellingen, evenementen, concerten, feesten, fuiven, vergaderingen, enzovoort. Het gebouw omvat
drie ruimtes, elk met een eigen karakter. De grote
zaal (1 410 m²) is vooral bedoeld voor beurzen en
evenementen. De kleine zaal (640 m²) is geluids-

PARELTJE VAN MODERNE ARCHITECTUUR
Volgens Lieven Dehandschutter is ’t Bau-huis oneindig veel meer dan ‘de opvolger van de stadszalen’:
“Het is een pareltje van moderne architectuur, een
visitekaartje voor het architectenbureau, de aannemers en de stad en een nieuwe icoon in onze stadskern. Het is onze ambitie om deze lijn door te trekken
in de uitbating van het complex. Naast de beurzen
en evenementen die in het verleden plaatsvonden in
de stadszalen, mikken wij ook op nieuwe initiatieven.”

Plan voor heraanleg Stationsstraat krijgt vorm
De plannen voor de heraanleg van de
Stationsstraat krijgen concreet vorm.
Het projectteam, dat bestaat uit het studiebureau Grontmij, bloemenkunstenaar
Daniël Ost en tuinarchitect Kristof Swinnen, presenteerde een voorontwerp dat
fraai en functioneel oogt en tot stand
kwam in overleg met de verschillende
stadsdiensten.
N-VA-schepen van Middenstand Lieven
Dehandschutter is enthousiast over de
voorgelegde plannen en beelden: “De Stationsstraat wordt opnieuw een aantrekkelijke en toekomstgerichte straat. De
herinrichting van de straat is daarbij een belangrijk element, maar niet het enige. Het
stadsbestuur wil ook nieuwe winkels aantrekken, onder
meer door de invoering van een nieuwe premie voor de
renovatie van handelspanden. Verder wordt het wonen
boven winkels aangemoedigd en moet de bereikbaarheid van de parkings op de Grote Markt en het Stationsplein worden verbeterd.”
RUIMTE VOOR GROEN, FIETSERS, VOETGANGERS
In de vernieuwde Stationsstraat komt er meer ruimte
voor groen, voetgangers, fietsers en terrassen. Auto- en
fietsverkeer van de Grote Markt naar het Stationsplein
blijft behouden. Op zaterdagnamiddag wordt het derde
deel (van het kruispunt met de Casinostraat en de
Regentiestraat tot het Stationsplein) evenwel autovrij,
waardoor parking zoekend verkeer beter wordt geleid
naar de Stationspleinparking (boven JBC).
De fietsstrook in de tegenovergestelde richting wordt

Een beeld van de toekomstige Stationsstraat.
Centraal komt er over de hele lengte een strip
met afwisselend groen, terrassen, los- en laadruimte
en parkeerstroken en fietsstaanders.

over de gehele lengte van de straat doorgetrokken. Verdeeld over vier zones, wordt er in totaal 160 meter
gereserveerd voor lossen en laden (beperkt in de voormiddag) en parkeren.
1,4 MILJOEN EURO SUBSIDIES
Het studiebureau deelde aan het stadsbestuur mee dat
op basis van de huidige planning de werken kunnen
worden aangevat in de zomer van 2012. De uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer één jaar. Voor dit project
kreeg het stadsbestuur reeds de toezegging van Europese, Vlaamse en provinciale subsidies voor een totaal
van 1,4 miljoen euro.

BESTUURSLID IN DE KIJKER

✔ 38 jaar
✔ Getrouwd met Sarah
✔ Papa van Giel (6) en Mia (4)
✔ Opleiding vertaler
Nederlands-Engels-Spaans
en Bedrijfsbeleid

✔ Risicomanager in ﬁnanciële instelling

Carl Hanssens
Waarom de N-VA?
Ik ben al jaren lid van de N-VA omwille
van haar duidelijke standpunten en haar
durf om de problemen bij de naam te noemen zonder grof of beledigend te worden. Verfrissend 10 jaar geleden en ook
vandaag nog!

Lokaal bestuur
Ik woon graag in Sint-Niklaas: we hebben de voordelen van een grote stad zonder de
grootstadproblemen. Daar mogen we best fier op zijn, maar het is niet vanzelfsprekend. Om het zo te houden, zal
er keihard gewerkt moeten worden. Ik vond niet dat ik aan de zijlijn kon blijven staan en daarom heb ik me geëngageerd in het lokale N-VA bestuur, een hechte groep zeer gemotiveerde en enthousiaste mensen.
Ik wil meewerken aan een beleid dat overlast direct en kordaat aanpakt, maar ook de ruimte laat voor initiatief voor
en door jong en oud. Dat is een uitdaging die we met het hele bestuur graag aangaan.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

PO:
DE NOTA-DI RU
AAK
EEN SLECHTE Z
INGEN
VOOR DE VLAM

7n
7n
7n

emen, want de
egdheden zal toen
vo
be
n
va
g
in
er
etten
De versnipp
e bevoegdheidspakk
en
og
m
ho
e,
ot
gr
n
re
t en zal
Franstaligen weige
e inefficiëntie blijf
D
.
en
at
st
el
de
de
ar
over te hevelen na
zelfs toenemen.
BHV.
or de splitsing van
vo
ijs
pr
e
ar
zw
n
t ee
verfransing
Vlaanderen betaal
n verbrusseld en de
de
or
w
en
nt
ee
em
De zes faciliteiteng
door.
gaat onverminderd
d
an
R
se
am
la
V
in de
g stijgen in
n de transfers no
lle
zu
et
w
gs
in
er
ci
an
chap krijgen
Met de nieuwe fin
de Franse Gemeens
en
el
ss
ru
B
t
an
W
hermd tegen
plaats van dalen.
Gewest wordt besc
ls
aa
W
t
he
a,
tr
ex
een sloot geld
de rekening.
n is het kind van
re
de
an
la
V
.
es
rli
eventueel ve
nieuwe
ingen verhogen en
st
la
be
s
ek
re
le
he
lastingdruk.
Di Rupo wil een
koploper inzake be
al
nu
is
ë
gi
el
B
.
n betalen.
taksen invoeren
n die de belastinge
ge
in
m
la
V
de
al
or
En het zijn vo
hte, structurele
n bitter weinig ec
aa
st
er
ov
en
eg
rt
vraagt.
Daa
at Europa van ons
w
ns
ta
ch
no
is
at
besparingen. D

7n
7n
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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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

/

IEDEREEN
BURGEMEESTER!
Beste inwoner
Iedereen heeft een mening, alleen wordt die niet altijd gehoord. Wij willen wel graag weten hoe u naar onze stad kijkt en het beleid dat
hier wordt gevoerd. Kruip in de rol van burgemeester en vertel ons wat u belangrijk vindt voor Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele en
Sinaai. Want een stad goed besturen, dat doen we beter samen. Laat u horen!
Peter Buysrogge
Voorzitter N-VA Sint-Niklaas

WIE BENT U?
• Woonplaats
n Sint-Niklaas
n Nieuwkerken
n Belsele
n Sinaai
n Ik woon buiten Sint-Niklaas
• Geslacht
n Man
n Vrouw

• Leeftijdscategorie
n Jonger dan 12 jaar
n Tussen 12 en 18 jaar
n Tussen 18 en 25 jaar
n Tussen 25 en 40 jaar
n Tussen 40 en 60 jaar
n Tussen 60 en 80 jaar
n Ouder dan 80 jaar

DE STAD IS ACTIEF OP TAL VAN DOMEINEN. WELKE DRIE THEMA’S VINDT U DE BELANGRIJKSTE?
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Verkeer en mobiliteit
Veiligheid
Inspraak van burgers
Imago van de stad
Groene ruimte
Betaalbaar wonen
Dienstverlening van de stad
Netheid en hygiëne
Zorg voor ouderen
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Kinderopvang
Feesten, evenementen en uitgaan
Ondersteuning van het buurt- en verenigingsleven
Werkgelegenheid in de stad
Winkelen in stads- of dorpskern
Ondernemersvriendelijk klimaat
Onderwijs
Jeugd
Iets anders ……………………………………………………

STEL DAT U ÉÉN DAG BURGEMEESTER VAN SINT-NIKLAAS BENT.
WELK INITIATIEF ZOU U DAN ONMIDDELLIJK NEMEN?

WELKE EXTRA INSPANNING ZOU DE STAD KUNNEN DOEN VOOR DEZE MENSEN?
VUL AAN DAAR WAAR U IDEEËN HEEFT!

n Kinderen en jongeren
n Scholieren en studenten
n Jonge gezinnen
n Senioren
n Personen met een handicap
n Nieuwe inwoners van de stad
n Personen die leven in (kans)armoede
n Eigenaars of (ver)huurders van een woning of appartement
n Ondernemers en zelfstandigen
n Winkelende klanten
n Leden van een vereniging of buurtcomité
n Sportmensen
n Cultuurliefhebbers
n Café- en restaurantbezoekers
n Natuurliefhebbers
n Slachtoffers van diefstal, geweld of inbraak
n Voetgangers en fietsers
n Automobilisten
n Gebruikers van het openbaar vervoer

LAAT ONS UW MENING HOREN!
•Vul onze bevraging digitaal in via www.n-va.be/sint-niklaas.
•Vul dit formulier in en laat het achter in een brievenbus in je buurt:
• Sint-Niklaas: Lieven & Steven Dehandschutter, Mercatorstraat 182 – Joris De Maere, Nieuwstraat 166
Carl Hanssens, Paddeschootdreef 55 – Marijke Henne, Dillaartwijk 61 – Filip Herman, Breedstraat 91
Marcel Van Looy, Vijfstraten 63
• Belsele: Guido Stevens & Annemie Charlier, Schoonhoudtstraat 56 – Johan De Beule, Nieuwe Baan 128B
Raf De Witte, Waterjufferstraat 42 – Luk Huys, Gavermolenstraat 54/1 – Christine Meert, Molenwijk 94
• Sinaai: Peter Buysrogge, Stationswegel 14A
• Nieuwkerken: Hans Van Landeghem & Veerle De Beule, Klapperbeekstraat 57 – Bernd Van Besauw, Turkijen 88
•We sluiten onze bevraging af op 1 december 2011.

