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Wij luisteren  
naar u

Het belooft een mooie zomer 
te worden: tal van activiteiten 
staan terug gepland in onze stad, 
zowel rond 800 jaar Sint-Niklaas, 
het zomerprogramma en de 11 
julivieringen.

Vanuit de N-VA organiseren 
wij op zondag 18 juni ons 
volgende aperitiefgesprek. Wij 
kiezen er traditioneel  weer 
voor om toelichting te geven 
rond ons eigen stedelijk beleid. 
Intussen zijn wij ook al in 
volle voorbereiding richting de 
gemeenteraadsverkiezingen 
in oktober 2018. De N-VA is 
al druk aan het schrijven aan 
haar programma, en ook u kan 
ons hierbij helpen. We doen 
een warme oproep aan het 
verenigingsleven, de dorps- en 
adviesraden, maar ook aan de 
individuele burger.

Hebt u vragen of suggesties 
over hoe het witboek er na 
de verkiezingen van 2018 zou 
moeten uitzien? Laat het ons 
weten via sint-niklaas@n-va.be. 
De N-VA is altijd geïnteresseerd in 
wat er leeft bij onze bevolking.

Ongetwijfeld tot binnenkort op 
één van de activiteiten in onze 
bruisende stad.

Hans Van Landeghem
Voorzitter N-VA  
Sint-Niklaas

Aantal inbraken met 31 procent gedaald
In Sint-Niklaas is het aantal inbra-
ken in 2016 met 31 procent gedaald 
in vergelijking met 2015. Vorig jaar 
waren er in totaal 358 effectieve 
inbraken en pogingen tot inbraak 
tegen 518 het jaar voordien. 
Ook het aantal fietsdiefstallen verminderde 
met 15 procent (van 613 tot 518). Het aantal 
gewonden bij verkeersongevallen viel terug 
met 7 procent (van 418 tot 387). Dit zijn de 
meest opvallende cijfers in het jaarverslag 
2016 van de Politie Sint-Niklaas.

Volgens burgemeester Lieven Dehand-
schutter ontmoedigt het anti-inbraakbeleid 
potentiële daders. De politie verstrekt gratis 
diefstalpreventieadvies voor woningen, orga-

niseerde talrijke anti-inbraakacties, patrouil-
leert met een anonieme wagens en rolde twee 
bendes op. Opmerkelijk is ook de daling van 
het aantal inbraken in het buurtinformatie-
netwerk (BIN) Vossekotstraat, namelijk van 
27 in 2013 tot 8 in 2016.

Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens wil 
verder investeren in verkeersveiligheid. Fiets-
oversteekplaatsen zullen verhoogd worden. 
Ook het snelheidsplan zal een gunstig effect 
hebben op het aantal en de ernst van de 
verkeersongevallen. De politie zal overal en 
op alle mogelijke uren snelheidscontroles uit-
voeren, want het aantal overtredingen steeg 
van 5 procent in 2015 tot 6 procent in 2016.
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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock
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 Veiligheid is een prioriteit voor schepen Carl Hanssens en burgemeester Lieven Dehandschutter.
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Seniorenzorg in de kijker

Kwalitatieve mondzorg bij ouderen is 
belangrijk
Het bestuur van Vlaamse Senioreninspraak, of VSI, is verheugd dat 
het OCMW van Sint-Niklaas eindelijk kan instappen in het Gerodent-
project.

Bij het project trekken tandartsen van Gerodent met een mobiele tandartsenpraktijk 
naar verschillende woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen. Daar behandelen ze 
ter plaatse problemen of dienen preventieve tand- en mondverzorging toe. Wenst u hier 
meer inlichtingen over? Neem dan contact op met het Welzijnshuis (Abingdonstraat 
99, 9100 Sint-Niklaas – 03/778 66 66).

Jong N-VA steunt vrijwilligers

Op woensdag 19 april vond op meer dan negentien locaties in 
en rond Sint-Niklaas de tiende Buitenspeeldag plaats. Meer 
dan duizend kinderen kregen de kans om een hele namiddag 
ongestoord buiten te spelen, dankzij de meer dan twee-
honderd vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Jong N-VA 
bedankte hen met een geel scheidsrechtersfluitje voor hun 
engagement.

Jonge 
gezinnen 
planten 
bomen
Naar jaarlijkse 
gewoonte organi-
seerde het stads-
bestuur in de lente 
een boomplantac-
tie. Voor elk van de 
927 kinderen die 
vorig jaar werden 
geboren of geadop-
teerd kreeg het 
bosgebied Puitvoet 
er een boompje bij. 

Samen met 
honderden jonge 
gezinnen stak burgemeester Lieven Dehandschutter de spade in 
de grond om de jonge boompjes stevig wortel te laten schieten.

SNMH bouwt 12 appartementen voor personen met fysieke beperking
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) startte recent met de bouw van twaalf nieuwe appartementen in de 
Koningin Elisabethlaan, op de site van het voormalige bedrijf Waeslandia. De twaalf appartementen zullen volledig ingericht 
worden op maat van personen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld met veel open ruimtes die makkelijk toegankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers, een verstelbaar werkblad in de keuken en een rail tussen slaapkamer en badkamer voor de zorgverlening.

Een dertiende woongelegenheid wordt volledig ingericht voor een professio-
neel team van hulpverleners, georganiseerd door Focus Plus vzw. De bewoners 
zullen dag en nacht beroep kunnen doen op hun assistentie, bij een resem 
dagelijkse activiteiten. Dat gaat van koken, tot een toiletbezoek of hulp bij het 
opstaan en gaan slapen. 

“Dit is helemaal nieuw in het aanbod en ook in de ruimere omgeving zijn er 
tot nu weinig mogelijkheden voor mensen met een fysieke beperking, die toch 
graag zelfstandig willen wonen. We vermoeden dat de appartementen dus zeer 
in trek zullen zijn!”, zeggen Marijke Henne en Steven Dehandschutter, voorzit-
ter en ondervoorzitter van de SNMH. De appartementen, die momenteel in 
opbouw zijn, zullen klaar zijn tegen september 2018.

Ook burgemeester Lieven Dehandschutter  
plant een boompje.

  Geïnteresseerd? SNMH – www.snmh.be – info@snmh.be - tel. 03 780 58 48. Focus Plus vzw – www.focusplus.be – info@focusplus.be 
– tel. 09 226 13 05
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Handelaars en stad slaan handen in mekaar
De kans is groot dat u bij het lezen van dit artikel al 
uw Oh-kaart in de brievenbus heeft gekregen via het 
laatste Oh-magazine. Met deze kaart willen de han-
delaars, het centrummanagement en de stad trouwe 
klanten en bezoekers in de stad en dorpskernen 
belonen met Oh-punten. 

Carl Hanssens, schepen van Lokale Economie en voorzitter van 
het Centrummanagement: “De punten kan de klant inruilen 
voor stadsvoordelen zoals zwembeurten, museumbezoek of 
parkeertijd in de stad. Op het moment van de lancering doen er 
al 100 handelaars mee en er komen er ongetwijfeld nog meer bij.” 
Bij deze handelaars kan u ook de nieuwe cadeaubonnen omrui-
len. Deze bon kan u gewoon online bestellen en thuis afdrukken.

Warme relatie tussen  
Sint-Niklaas en defensie
Samen met de mi-
nister van Defensie 
Steven Vandeput 
en de parlemen-
taire commissie 
defensie bracht 
volksvertegen-
woordiger Peter 
Buysrogge een be-
zoek aan Jordanië 
in de strijd tegen IS. 
In Asraq, de lucht-
machtbasis van waaruit de F16’s op Irak en Syrië vliegen. 

Tot 12 mei liep een ten-
toonstelling in het stad-
huis, waarbij de warme 
relatie tussen de stad en 
defensie belicht werd. Die 
peterschapsrelatie heeft 
een rijke traditie en 2017 
is dan ook een jubileum-
jaar: 55 jaar samenwer-
king met de landmacht 
via het 11e genie van 
Burcht, 40 jaar met de 
zeemacht via de Westdiep, nu de Louise Marie. Peter Buysrogge weet het 
werk van deze twee eenheden enorm te appreciëren. Iets wat heel wat 
Sint-Niklazenaren niet weten is dat ze op systematische basis een aantal 
sociale projecten, waaronder het Dagcentrum en het tehuis Sint-Carolus 
ondersteunen. In aanwezigheid van defensieminister Vandeput werd 
de tentoonstelling geopend met een heuse militaire parade op de Grote 
Markt, opgeluisterd door de Muziekkapel van de Gidsen onder leiding 
van Sint-Niklazenaar Yves Segers.

Lentemarkt opent wervelend  
toeristisch seizoen
Elk jaar start het toeristisch seizoen in Sint-Niklaas met 
de lentemarkt. Er worden dit jaar niet alleen bloemen en 
planten aangeboden. Er zal ook een standje van de com-
postmeesters staan, die je wegwijs maken in het recycleren 
en composteren. 

“Daarnaast nodigde de toeristische dienst de buurge-
meentes ook uit om aanwezig te zijn met hun toeristische 
informatie. De lente is immers het fiets- en wandelseizoen 
bij uitstek en het Waasland is mooi om te ontdekken”, al-
dus schepen van Toerisme Annemie Charlier. 

Wie wil kan ook nog inschrijven voor de stadsuitwisseling 
met Middelburg op zaterdag 3 juni. Beide steden vieren 
immers dit jaar hun 800-jarig bestaan en besloten hun 
stad open te stellen voor de respectievelijke inwoners. Alle 
info daarover is te verkrijgen op de toeristische dienst.

“Met de Oh-kaart en Kad-oh-bon is de boodschap van 
de handelaars en de stad duidelijk: koop lokaal en uw 
trouw wordt beloond”, zegt schepen Carl Hanssens.

 Meer info over de Oh-kaart, Kad-oh-bon en deelnemende han-
delaars vindt u op www.insintniklaas.be.

Peter Buysrogge, samen met minister Steven Vandeput 
en collega-Kamerleden Renate Hufkens (l) en Karolien 
Grosemans (r) op bezoek in Jordanië.
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AZ Nikolaas ontstond op 1 januari 2007 als fusie van Maria Middelares en het openbare ziekenhuis  
AZ Waasland (de stadskliniek). En dat merkt u nog steeds aan de huidige campus die eigenlijk bestaat uit 
twee ziekenhuizen, van elkaar gescheiden door een straat en enkele tussenliggende gebouwen. Een brug 
verbindt beide delen van het ziekenhuis. Maar de afstanden tussen sommige diensten blijven erg groot en 
op beide sites moet een onthaal, cafetaria en dienst radiologie zijn. 

Nieuw ziekenhuis op toplocatie
Lang werd nagedacht of dit opgelost kon 
worden door één deel uit te breiden en 
het andere deel af te breken, of door over 
de Hospitaalstraat te bouwen. Uiteinde-
lijk bleef maar één optie over: een nieuw 
ziekenhuis op een andere locatie, waarbij 
enkel de Neerkouter (hoek Heimolen-
straat en N41) kon weerhouden worden. 
Dat is een toplocatie van bijna 21 ha, 
dichtbij Sint-Niklaas, maar ook vlot 
bereikbaar vanuit de weide omgeving.

Masterplan toegelicht
Tegen 2027 zou dit nieuwe ziekenhuis 
er moeten staan. Het merendeel van 
de gronden is ondertussen verworven. 
Er werd een stuurgroep opgericht met 
vertegenwoordigers van de stad, van 
het ziekenhuis en van de buurtbewo-
ners. Een studiebureau heeft dan samen 
met deze stuurgroep een zogenaamd 
masterplan opgesteld, een globale visie 

op de verdere ontwikkeling van het 
gebied. In het masterplan is sprake van 
een hoofdgebouw met een hoogte van 
maximaal 29 m, een parkeergebouw en 
daarnaast nog enkele kleinere neven-
gebouwen (revalidatie, kinderpsychia-
trie, palliatieve zorgen, …). Een van de 
belangrijke punten in het masterplan is 
de landschappelijke integratie van het 
ziekenhuis. Om zo weinig mogelijk hin-
der (visueel en auditief) te veroorzaken, 
worden singels van bomen aangelegd en 
een brede bufferzone aan de achterzijde 
van het hoofdgebouw. 

Impact op mobiliteit
Het masterplan heeft ook een impact 
op de mobiliteit. Zo wordt voorgesteld 
om de Heimolenstraat te knippen voor 
het doorgaand verkeer, zodat de buurt 
niet overbelast wordt. Het kruispunt 
met de N41 moet natuurlijk heringericht 
worden, waarbij de veiligste oplossing 

voor fietsers gekozen werd, namelijk een 
fietstunnel onder de N41. Een extra afrit 
voor de ambulance zorgt ervoor dat de 
spoeddiensten optimaal kunnen werken. 
De goedkeuring in de gemeenteraad van 
dit masterplan was een eerste belang-
rijke officiële stap. Maar nu moet nog 
een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld 
worden en een bouwvergunning beko-
men worden. Wordt vervolgd.

Masterplan  
AZ Nikolaas 

goedgekeurd

 Bart Merckx
Ondervoorzitter raad  
van bestuur AZ Nikolaas
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Nieuwkerken in de kijker
Toen N-VA Sint-Niklaas in 2012 een mandaat aan kiezer vroegen, was dat met een heel ambitieus  
programma. Voor Nieuwkerken stonden verkeersveiligheid, leefbaarheid, eigenheid en het bewaren van 
het sociaal weefsel centraal. Veel van die ambities werden en worden waargemaakt.

Kernversterking in deelgemeenten
De stad bepaalt nu ook voor het eerst een kleinhandelsbeleid 
voor de deelgemeenten. De N-VA is ervan overtuigd dat kern-
versterking niet enkel voor de stadskern maar ook voor de deel-
gemeenten een must is. Carl Hanssens, schepen van Midden-
stand: “Een aantal initiatieven voor de stadskern worden ook 
beschikbaar voor de deelgemeenten, zoals de Oh-kaart waarmee 
je punten kan sparen bij de lokale handelaar. Daarnaast worden 
lokale initiatieven van drie of meer lokale handelaars, zoals het 
recent gestarte ‘9113’ ook financieel ondersteund door het stads-
bestuur of het Centrummanagement.”

Bouw nieuw woonzorgcentrum

De grootste verandering is de bouw van het nieuwe woonzorg-
centrum zijn. De voorbereidende stappen zijn gezet en de visie 
is uitgetekend. Nu dient dit in een haalbaar bouwprogramma 
te worden omgezet. Het is voor de N-VA belangrijk dat senio-
ren die vaak al hun hele leven lang een deel zijn van het sociale 
weefsel van het dorp, dit ook op hun oude dag kunnen blijven. 

Daarom wordt de capaciteit verhoogd van 80 naar 123 grotere 
en modernere kamers en het aantal assistentiewoningen verdub-

belt naar 30. Toch wordt dit geen betonnen mastodont. Door 
te werken met gebouwenclusters met kleinschalige bebouwing 
ontstaat een parklandschap dat perfect aansluit bij het achterlig-
gende park.

Fietsvriendelijkere trajecten
Op vraag van de dorpsraad en op aandringen van raadslid Bart 
Merckx werd een fietssuggestiestrook en parkeervakken rich-
ting Sint-Niklaas aangebracht. Dit moest het sluitstuk vormen 
van een aantal projecten om het traject van Nieuwkerken naar 
Sint-Niklaas fietsvriendelijker te maken. De fietservaring op 
deze manier verbeteren, past bovendien in de gedachte van het 
stadsbestuur en de schepen van Mobiliteit om te werken op vol-
ledige trajecten in plaats van losse projecten.

Openbare ruimte is van iedereen
Ook onze visie dat de openbare ruimte van iedereen is, wordt 
meegenomen in dit project. Er wordt parkeergelegenheid 
voorzien voor meer dan 90 wagens, iets waar ook de ouders die 
hun kleine kinderen aan de school willen ophalen, gelukkig om 
zullen zijn. 

Bernd Van Besauw: “Dit project is een hele uitdaging. Het ver-
werken van de verzuchtingen en opmerkingen van de Nieuwker-
kenaren, het koppelen van een uitgebreid, modern woonzorg-
centrum en extra assistentiewoningen aan het dorpse karakter 
en het versterken van het sociaal weefsel zitten allemaal vervat 
in de uitgewerkte visie. 

De volgende stap is een architecturaal  
uitgewerkt voorstel. Binnen de OCMW-raad  
blijf ik dit opvolgen om onze belofte vanaf 2018  
ook op het terrein te realiseren.”

Herinrichting  
Pastorijstraat
In de Pastorijstraat in Nieuwkerken was er 
een fietssuggestiestrook aan slechts één kant 
van de rijweg, wat soms tot verwarring leidde 
bij de weggebruiker. Tegelijk parkeerden aan 
de andere kant van de rijweg auto’s zich half 
op het voetpad. 

Op initiatief van raadslid Bart Merckx 
werd dit recent aangepast. Er werden 
parkeervakken geschilderd op de weg en er 
kwam een nieuwe fietssuggestiestrook. Op 
deze manier is de situatie in de Pastorijstraat 
duidelijker en verkeersveiliger.

GAS-boetes voor seksuele 
intimidatie 
Op de gemeenteraad van februari bracht gemeenteraadslid 
Veerle De Beule de problematiek rond seksuele intimidatie 
onder de aandacht en vroeg aan onze burgemeester Lieven 
Dehandschutter om het GAS-boete reglement aan te passen.

Mensen die seksueel geïntimideerd worden, moeten nu vaak een lange weg 
via het parket afleggen. Door de aanpassing van het GAS-boetesysteem 
kan men zorgen voor een snellere aanpak. 

Veerle wil er zo voor zorgen dat slachtoffers sneller 
aangifte doen bij de politie, want nu gebeurt dat 
vaak niet, omdat het zo lang duurt. Daders kunnen 
dan onmiddellijk ter verantwoording worden 
geroepen.

 Bernd Van Besauw
OCMW-raadslid
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