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SINT-NIKLAAS

www.n-va.be/sint-niklaas

Volksraadpleging? neen!
Op zondag 1 september vindt er in Sint-Niklaas een volksraadpleging plaats over 
de vraag of het stadspersoneel verder moet instaan voor de huis-aan-huisophaling 
van het restafval (grijze en gele zakken). De stemming is niet verplicht. Wie toch 
zijn of haar stem wil uitbrengen, adviseert de N-VA om een ‘neen’-stem uit te bren-
gen.

De N-VA heeft bedenkingen bij het feit dat naar dit ‘wapen’ werd gegrepen in een 
poging om een grote besparing tegen te houden (die het gevolg zou zijn van de 
hervorming van de reinigingsdienst) .

Besparen door reorganisatie
Net als in de meeste Vlaamse steden en gemeenten zijn ook in Sint-Niklaas de 
financiële vooruitzichten niet erg rooskleurig. Zonder ingrepen zou de stadskas 
in 2015 een tekort hebben van 10 miljoen euro. Om dat te voorkomen stelde het 
nieuwe stadbestuur (N-VA en sp.a-Groen) een drastisch besparingsplan dat de 
stadsfinanciën gezond wil houden en tegelijk ook de dienstverlening aan de bevol-
king verzekert en naakte ontslagen bij het stadspersoneel vermijdt.

De voorgestelde reorganisatie van de huisvuilophaling zou jaarlijks ongeveer   
470 000 euro opleveren. De stedelijke reinigingsdienst wordt niet afgeschaft, maar 
wel afgeslankt, waarbij de huis-aan-huisophaling van het restafval (grijze en gele 
zakken) voortaan door een privéfirma zou gebeuren, in opdracht van de intercom-
munale voor afvalbeheer Midden-Waasland (MIWA). Zo houdt het stadsbestuur 
nog een stevige vinger in de pap, omdat Sint-Niklaas de belangrijkste aandeelhou-
der is van MIWA.

geen ontslagen
In tegenstelling tot andere steden en gemeenten heeft het stadsbestuur van Sint-
Niklaas nooit overwogen om stadspersoneel op straat te zetten. Bij de afslanking 
van de reinigingsdienst zou immers zowat de helft van de 42 personeelsleden een 
andere taak bij het stadsbestuur krijgen, zodat zij niet voor hun werkzekerheid 
moeten vrezen. (vervolg zie volgende bladzijde)

Boeiende tijden 
De zomervakantie loopt op zijn 
einde. De Vredefeesten komen eraan, 
maar op 1 september hebben we nog 
de volksraadpleging over de reini-
gingsdienst. Hierover meer in dit 
nummer.

De Stationsstraat wordt straks of-
ficieel geopend. Met fierheid mogen 
we zeggen dat N-VA Sint-Niklaas een 
belangrijke rol speelde in de totstand-
koming hiervan. In eerste instantie 
onze burgemeester Lieven Dehand-
schutter, die in de vorige legislatuur 
als schepen verantwoordelijk was 
voor de Stationsstraat, en vervolgens 
ook huidig schepen Carl Hanssens, 
zijn sterke en waardevolle opvolger.

In het najaar beginnen we aan de 
voorbereiding van de ‘moeder aller 
verkiezingen’ in mei 2014. De N-VA 
gelooft dat het op het federaal vlak 
echt zo niet verder meer kan. De 
staatshervorming is ondermaats. 
Minder uitgaven en een lager over-
heidsbeslag staan duidelijk niet in het 
woordenboek van deze regering.  

De traditionele partijen worden nu al 
zenuwachtig. Het zal iedereen onder-
tussen wel al opgevallen zijn dat zij 
proberen de N-VA buitenspel te zet-
ten. In de aanloop naar 25 mei 2014 
zal dit alleen maar erger worden.

We rekenen alvast op jullie steun!

Klavertje
Vier

Hans Van Landeghem
Voorzitter

De N-VA komt naar u 
toe met ‘De stand van 
het land’.

Sint-Niklaas, 
woensdag 18 september
20 uur

Hotel Serwir, Kon. Astridlaan 57
Meer info: zie binnen



sint-niklaas@n-va.be www.n-va.be/sint-niklaas

geen enkel redelijk argument
De vakbonden hebben van meet af aan geprotesteerd tegen de geplande hervorming en hebben nu op deze raadpleging 
aangestuurd. Voor de N-VA is het geen principiële kwestie wie het huisvuil ophaalt. Voor ons telt het behoud van 
de dienstverlening, de prijs en een sociaal verantwoorde regeling voor het betrokken stadspersoneel. Wat de prijs 
betreft, blijkt dat dit momenteel veel goedkoper kan door uitbesteding langs MIWA. Aangezien ook de dienstverlening 
aan de bevolking verzekerd blijft en niemand wordt afgedankt, vindt de N-VA dat er geen enkel redelijk argument 
overblijft om te pleiten voor het behoud van de huidige regeling.  Daarom antwoordt de N-VA ‘neen’ op de vraag van de 
volksraadpleging ‘Moet het stadspersoneel instaan voor de huis-aan-huisophaling van het restafval?’

sterke samenwerking tussen stad en oCmW

Volksraadpleging: vervolg de fiets… heeft iets!

Heraangelegde stationsstraat neemt nieuwe start

Met een publieke oproep om mee te zoeken naar een 
pakkende slogan gaf het stadsbestuur het startschot van 
een campagne om het fietsgebruik in Sint-Niklaas aan te 
moedigen. 

“Fietsen is immers gezond, goedkoop en 
milieuvriendelijk. Bovendien is de fiets op drukke 
momenten in de stad vaak het snelste vervoermiddel”, 
aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

rondetafelConferentie
De campagne gaat echt van start op zaterdag 21 
september met een rondetafelconferentie in het stadhuis, 
waarop fietsers zelf kunnen aangeven wat voor hen de 
prioriteiten zijn.

Dat het niet enkel bij ‘campagne’ blijft, blijkt uit het 
voornemen van het stadsbestuur om een stuk grond 
in de Vinkenlaan aan te kopen, waardoor een zachte 
doorsteek voor fietsers (en voetgangers) kan worden 

gerealiseerd naar het 
scoutslokaal en de school 
in de Heistraat. Ook andere 
mogelijkheden worden ernstig 
bekeken, zolang ze financieel 
haalbaar zijn.

fietsstraten
Andere ‘harde’ maatregelen 
voor fietsers, zoals bijvoorbeeld 
fietsstraten, zullen in de komende maanden meer 
concreet worden. Bij de heraanleg van Vijfstraten 
(tussen de Singel en de Iepenstraat) wordt rekening 
gehouden met het verbeteren van de veiligheid voor het 
fietsverkeer tussen Nieuwkerken en Sint-Niklaas. 

“Onze ambitie is dat ouders hun kinderen met een 
gerust hart per fiets naar school kunnen sturen”, besluit 
schepen Hanssens.

Carl Hanssens
Schepen voor Mobiliteit

Op zaterdag 5 oktober wordt de vernieuwde Stationsstraat officieel 
geopend. “De heraanleg is geen eindpunt maar betekent een nieuwe 
start”, benadrukken burgemeester Lieven Dehandschutter en sche-
pen voor middenstand Carl Hanssens (foto). Dat de inspanningen 
van het stadsbestuur ook een nieuwe commerciële dynamiek op 
gang brengen, blijkt uit de stijgende interesse om bestaande han-
delszaken te renoveren en nieuwe winkels in leegstaande panden te 
vestigen. De herinrichting van de straat is een ontwerp van Grond-
mij, Daniël Ost en Kristof Swinnen, in overleg met het stadsbestuur 
en de Handelaarsvereniging Stationsstraat. 

Op woensdag 18 september om 20 uur organiseert 
de N-VA ‘Café bij Bracke en vrienden’ in Hotel Ser-
wir, Kon. Astridlaan 57 in Sint-Niklaas. Een voor-
stelling van 'De stand van het land': dát en niets 
minder komt volksvertegenwoordiger Siegfried 
Bracke toelichten in uw regio, vergezeld door een 
N-VA-topper uit uw provincie.

•	 Waarom noemen we Di Rupo I een Franstalige belastingregering?
•	 Hoe hoog is de Belgische staatsschuld?
•	 En hoe zit dat met die transfers tussen Vlaanderen en Wallonië?
•	 Hoe doet de Vlaamse Regering het inmiddels?
•	 Waarom zijn alle politici republikein "behalve in België"?

Zak dus op woensdag 18 september zeker af naar Hotel Serwir in Sint-Niklaas.

Na een welkomstwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter geven federaal Kamerlid Siegfried Bracke 
en fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele u een 'stand van het 
land'. Wie erbij is – leden en niet-leden, sympathisanten en geïnteresseerden – krijgt 
antwoord op deze actuele vragen en heeft de mogelijkheid om nog vele bijkomende 
vragen te stellen.

N-VA nationaal staat in voor de organisatie. Het arondissementeel bestuur zorgt voor 
een afsluitende receptie.

Opgelet: vooraf inschrijven is niet nodig. 
Iedereen welkom vanaf 19.30 uur (start om 20 uur)!

De stand van het land

De stedelijke administratie uitbouwen tot een efficiënte organisatie 
waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening centraal staat. Dat is het 
leidende principe in de reorganisatie die dit stadsbestuur in samen-
spraak met het personeel doorvoert. Een sterke samenwerking tussen 
stad en OCMW is ons einddoel. Voorheen werd dit al gerealiseerd bij 
de diensten ICT, de woonwinkel, het drukwerk en de ombudsdienst. 

“De N-VA wil op dat pad verder gaan. Het samenbrengen van dien-
sten betekent een win-winsituatie voor beide besturen op het vlak van 
werkingskosten, efficiënt gebouwen- en personeels beheer. De burger 
zal veel makkelijker zijn weg vinden binnen de diverse diensten”, 
aldus schepen van Interne Organisatie Peter Buysrogge en OCMW-
raadslid Geertje Afschrift.

De reorganisaties die we tegen het najaar van 2014 
doorvoeren zijn ambitieus:

1.	 De realisatie van de welzijnssite. Op de vroegere 
terreinen van FC Gerda bouwen we een nieuw 
gebouw. Daarin komen de sociale diensten van 
OCMW en stad, de woonwinkel, diensten die 
werken rond kinderopvang, … Dat zal resulteren in een betere samenwerking tussen de verschillende diensten 
en een optimale dienstverlening. 

2.	 In de stadswerkplaatsen in het Industriepark-Noord worden heel wat ondersteunende diensten van stad en 
OCMW samengebracht zoals de magazijnen (niet voeding), aankoopdienst, postbedeling tussen de gebouwen, 
vervoersopdrachten en de diverse technische diensten.  

3.	 Tenslotte worden ook de personeelsdiensten gefusioneerd. Zij werken nu al met hetzelfde personeelspakket en 
zullen vermoedelijk in het stadhuis hun gezamenlijk onderdak vinden.

Een stuurgroep en verschillende werkgroepen werken keihard aan deze verschillende dossiers. Het gebeurt ook in 
structurele betrokkenheid met de verschillende diensten en medewerkers. Enkel door een stevige samenwerking en 
overleg kan dit ingrijpend proces slagen. En kunnen we als stadsbestuur een voortrekkersrol in Vlaanderen spelen.

“Het samenbrengen  van diensten betekent een win-
winsituatie voor beide besturen op het vlak van wer-
kingskosten én een efficiënter gebouwen- en personeels-
beheer. Maar bovenal zal de burger ook makkelijker zijn 
weg vinden binnen de gereorganiseerde diensten.”



U KOMT 

TOCH OOK?

2 september om 20 uur 
DENDERMONDE - Hangar 43 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Marius Meremans

18 september om 20 uur 
SINT-NIKLAAS - Hotel Serwir 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Lieven Dehandschutter

17 september om 20 uur 
EVERGEM - CC De Stroming 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Joeri De Maertelaere

27 september om 20 uur 
AALST - Kaaizeventien 
gastspreker: Matthias Diependaele 
welkomstwoord: Christoph D’Haese

“Ons land staat 
voor heel wat 

uitdagingen. Laat 
ons daarom de 

kans grijpen om 
onze welvaart 

veilig te stellen.

Siegfried Bracke

De N-VA komt naar u toe
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Siegfried Bracke bezoekt alle provincies. 
U vindt alle data en locaties op www.n-va.be/cafe-bij-bracke

In de provincie Oost-Vlaanderen:


