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N-VA Sint-Niklaas
wenst u een fijn 2018!

Op naar 2018!
Over minder dan een jaar vinden
de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Met N-VA Sint-Niklaas
zijn wij klaar om deze uitdaging
aan te gaan.
Een eerste aanzet voor onze
lijst hebben we reeds gegeven
met de eerste 17 namen. Al
onze plaatselijke mandatarissen
hebben een plaats. Een enthousiaste bestuursploeg en leden
staan klaar om onze lijst verder
invulling te geven. Stuk voor stuk
waardevolle mensen die elk op
hun manier hun steentje willen
bijdragen aan het beleid waaraan
wij na de verkiezingen van 14
oktober 2018 verder vorm willen
geven.
U kan ons altijd aanspreken over
ons huidig beleid, maar ook over
hoe het na 2018 verder/anders
zou moeten. Wij ontmoeten
elkaar ongetwijfeld op de vele
activiteiten die onze stad rijk is,
in januari op de nieuwjaarsrecepties of gewoon bij een toevallige
ontmoeting.
Laat het ons gerust weten.
Verder in ons blaadje kunt u
lezen waar onze mensen nu aan
werken. Sint-Niklaas, een stad in
beweging waar het aangenaam
vertoeven is.
Hans Van Landeghem
Afdelingsvoorzitter
N-VA Sint-Niklaas

‘800 jaar Sint-Niklaas’ versterkt
samenhorigheid
“De vele evenementen rond de
viering van ons 800-jarig bestaan
hebben de eigenwaarde, samenhorigheid en trots van de SintNiklazenaars aanzienlijk
versterkt”, blikt burgemeester
Lieven Dehandschutter terug op
het voorbije jubileumjaar.
Het stadsbestuur en tientallen verenigingen hebben zichzelf overtroffen en organiseerden samen een honderdtal activiteiten.
“De Sint-Niklazenaars hebben in 2017 hun
geschiedenis én elkaar beter leren kennen.
Ik zag en hoorde op alle manifestaties veel
blije, enthousiaste mensen”, aldus nog de
burgemeester.
De evenementen waren stuk voor stuk
een succes: het nieuwjaarsspektakel, ‘800
senioren ten dans’, het Groote Foorfeest,
de Ronde van Vlaanderen, de openluchtmis, de Reynaertkrijtvossen, de reuzenen bloemenoptocht, de Euromarkt, de
Vredefeesten, Open Monumentendag, de
vele concerten, de tentoonstellingen ‘Zijde

L ieven Dehandschutter,
burgemeester
gij ook van Sinnekloas’ en ’80 topstukken’,
enzovoort.
Burgemeester Dehandschutter is ook in
de wolken met de nieuwe beelden op de
Grote Markt van Johanna en Margaretha
van Constantinopel: “Een gedurfd en
geslaagd geschenk van Kunst in de Stad
en beeldhouwer Frans Heirbaut. Een eigentijdse hulde aan de twee gravinnen van
Vlaanderen die een sleutelrol speelden in
onze ontstaansgeschiedenis.”
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N-VA Sint-Niklaas wenst
u een prettige Kerst!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Klaar voor versterkte en ondernemende kern!
2017 is een sleuteljaar voor onze winkelkern(en). Met een nieuw uitgebreid actieplan met 70 concrete acties,
steekt de stad een tandje bij. Schepen voor Economie en voorzitter van het Centrummanagement, Carl
Hanssens: “Het afgelopen jaar werd de verandering heel zichtbaar op vlak van kernversterking: we hadden
de lancering van de Oh-kaart in mei met meer dan 120 deelnemende handelaars en de nieuwe Kadohbon.
Er werd 610 000 euro uitgetrokken voor een premiestelsel
om nieuwe ondernemers aan te trekken, de kernstad kreeg
nieuw en stijlvol straatmeubilair. Bovendien kwam er
nieuwe feestverlichting in de stad en de deelgemeenten, want
kernversterking is ook een zaak voor de deelgemeenten.”
Daar stopt het niet. In het najaar zal de stad actief de
immosector betrekken en nieuwe winkelformules actief
benaderen met een uitgebreid investeringsdossier. Schepen
Hanssens kondigt ook een ‘retaillabo’ aan in de Stationsstraat. ”
Het wordt een plaats waar ondernemers kunnen experimenteren
met iets nieuws en anders. Als centrummanagement zullen wij
een locatie daarvoor aanbieden.”

Eindelijk
volwaardige
politieke rechten
voor militairen
Op 10 november keurde
het federale parlement het
wetsvoorstel voor politieke
rechten voor militairen goed.
Kamerlid Peter Buysrogge was
een van de trekkers: “In ons
goedgekeurde wetsvoorstel
werken we de drempels
weg waarmee militairen
werden geconfronteerd om
gemeenteraadslid, schepen of
burgemeester te worden.
Zo moest een militair die
gemeenteraadslid wou zijn
voltijds en onbetaald politiek
verlof nemen. Ons voorstel is
belangrijk om zoveel mogelijk
bevolkingsgroepen te laten
deelnemen aan het politieke
leven.”

Peter Buysrogge,
Kamerlid

sint-niklaas@n-va.be

Lieven Dehandschutter overhandigde de opbrengst van het vierde Feest van de Burgemeester aan vzw Bijs. Het bedrag van 2.017 euro zal worden besteed aan de inrichting
van het ‘Bijshuis’ in de Hadewychstraat te Belsele. Dit is een project van de ouders van
negen kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Zij bouwen voor
hun kinderen een nieuwe, warme thuis met de nodige professionele zorg.

Meer weten over N-VA Sint-Niklaas?
www.n-va.be/sint-niklaas
N-VA Sint-Niklaas
@nva_sintniklaas

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Kleine ingreep aan de bib voor grotere dienstverlening
De grote werken aan de bib zijn afgerond. Nieuwe ramen,
een veilige brandtrap en zonnewering zorgen voor meer
comfort en vooral voor de veiligheid van bezoekers en
werknemers.
Van de werken werd gebruik gemaakt om de dienstverlening
te verbeteren. Alle uit te lenen materialen bevinden zich nu op
twee verdiepingen. Sluitstuk is de inleverbus. Sinds 28 oktober
kunt u ook buiten de openingsuren uw ontleende materialen
terugbrengen via de inleverbus. Deze werd aan de hoofdingang
geplaatst, goed zichtbaar en eenvoudig.

SNMH lanceert eigen
Huurderskrant
Voorzitter Marijke Henne, ondervoorzitter Steven
Dehandschutter en bestuurder Christine Meert tonen
trots het allereerste exemplaar van de Huurderskrant
van de SNMH.
De krant viel recent in 1 768 brievenbussen: alle huurders kregen hun
exemplaar persoonlijk toegestuurd. “We willen op een actieve manier
communiceren met onze huurders, over zeer uiteenlopende thema’s.
Zo’n krant is daar ideaal voor. We willen ze gebruiken om te vertellen
waarvoor de huurders bij de maatschappij terecht kunnen, om (nieuwe)
regelgeving uit te leggen, om tips te geven over het onderhoud van de
woning en om te laten zien met welke (bouw)projecten we bezig zijn.
Met deze zeer leesbare, frisse krant willen we de banden tussen de
huisvestingsmaatschappij en al haar huurders aanhalen,” zo schetsen
Marijke, Steven en Christine. Vanaf nu mogen alle sociale huurders
twee keer per jaar zo’n krantje in hun brievenbus verwachten.

Oprichting Zorgpunt
Waasland voor een
efficiëntere zorg

OCMW-raadslid Koen De Smet

Na lang overleg is het eindelijk zover: de geboorte
van een verregaande samenwerking in de zorg
tussen Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en SintNiklaas.
Het doel is een verbeterde zorg- en dienstverlening
in onze woonzorgcentra door bundeling van onze
krachten. Concreet gaat het om meer expertise door een
multidisciplinaire samenwerking, een verhoogde efficiëntie
en besparingen door gemeenschappelijke aankopen.
Bovendien helpt de samenwerking ons om de vacatures van
onder meer knelpuntberoepen beter in te vullen.
Het nieuwe kind heeft uiteraard een naam: Zorgpunt
Waasland. U zal er de komende maanden via de media nog
veel over vernemen.

Foto’s © Filip Wouters en Lutgarde Verstraete

www.n-va.be/sint-niklaas

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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