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Belsele: de kracht van verandering p. 4 en 5“Juiste verkeer op juiste weg” p. 2

Een mooie zomer staat 
voor de deur

Zeker voor Sint-Niklaas. Dit begint al 
met de elfdaagse 11 juliviering. 

Op de parkies en het Sint-Nicolaas-
plein komen een heleboel Vlaamse 
artiesten en uiteraard is er ook de  
academische zitting in ons stadhuis. 

Wij hopen alvast jullie te ontmoeten op 
één van deze evenementen of op tal 
van de andere activiteiten in onze  
bruisende stad.

Ondertussen wordt er natuurlijk op alle 
politieke niveaus verder gewerkt om 
de noodzakelijke hervormingen uit te 
voeren. Wij zijn het aan onze kinderen 
en kleinkinderen verplicht om ervoor 
te zorgen dat ook zij kunnen uitkijken 
naar een mooie toekomst. 

Tot op één van de zomerse activitei-
ten en alvast een fijne vakantie voor 
iedereen.

Hans Van Landeghem
Voorzitter N-VA Sint-Niklaas

Herschikking wijkpolitie
De drie deelgemeenten en de zestien wijken van de 
kernstad hebben elk een wijkagent. Voortaan zul-
len de wijkagenten nauwer samenwerken en meer 
ondersteund worden door andere politiemensen van 
het korps.

Het stadsbestuur ondersteunt landbouwers die hun boerderij open stellen voor schoolbezoeken. Jaarlijks krijgen tientallen 
groepen kinderen een educatieve rondleiding op de boerderij. Zij leren hoe de landbouwers vandaag werken. Verscheidene 
landbouwbedrijven in onze stad zijn lid van ‘Pierlepijn’, een organisatie van de provincie Oost-Vlaanderen, die interactieve be-
zoeken voor groepen en kinderen stimuleren. Op Vaderdag organiseert de provincie ‘Verras jij vader met een beestig ontbijt?’ 

Landbouwers zijn zich bewust van de impact op het milieu. 
Tegelijkertijd spelen zij in op de trend duurzaamheid, korte 
keten en streekgebonden producten. Zo wordt in Belsele op de 
Lindenhoeve een authentiek Waas varkensras ‘Varken van Waas’ 
gekweekt. De varkens leven in openlucht, op een dik strobed, 
in hun natuurlijke omgeving. Hun uitgebalanceerde voeding 
bestaat uit Wase granen, die van nature rijk zijn aan eiwitten. De 
uitbaters maken geen gebruik van soja, zodat er bovendien geen 
ongunstige neveneffecten zijn ten gevolge van invoer, bijhorend 
transport en daarmee gepaard gaande emissiegassen. Zo wordt 
ook het gebruik van genetisch gemanipuleerde gewassen verme-
den. Het resultaat is een smaakvol, lekker en gezond vlees, dat 
lokaal en duurzaam is.

Bib aan huis: misschien 
iets voor jou? 
Mensen, die graag een boek lezen of een mooie film bekij-
ken, maar voor wie een bezoek aan de bibliotheek toch te 
moeilijk is, kunnen een beroep doen op de huis-aan-huis-
boekenbedeling van de bib. 
De bibliotheekmedewerker komt kennismaken, peilt naar je 
interesses en zoekt dan boeken, cd’s, dvd’s of luisterboeken 
voor je uit. De huisbezoeken zijn donderdagvoormiddag. 

Deze dienst is volledig gratis en helpt minder mobiele men-
sen toch aan lees- en luisterplezier. De enige voorwaarde is 
dat je een doktersbriefje kan voorleggen, waaruit blijkt dat 
je zelf niet naar de bib kan komen. 

De mobiele bib komt op dinsdag en vrijdag 
ook op bezoek in de rusthuizen. 

Stad ondersteunt promotieactiviteiten in de landbouw

Architectenbureau Robbrecht en 
Daem is samen met de Callebaut 
architecten de winnaar van de 
ontwerpwedstrijd voor een nieuwe 
stadswinkel en archief in  
Sint-Niklaas. Hiermee komt  
het project dienstverlening,  
dat in 2013 een van de uithang-
borden van ons witboek was, in  
een stroomversnelling. 
Met de stadswinkel moet je niet meer je 
weg zoeken doorheen de vijftig loketten 
verspreid over het stadhuis. Dit is ook een 
geschikte oplossing voor de huisvesting 
van het stadsarchief. In 2015 schreef het 
stadsbestuur een wedstrijd uit om de leeg-
staande stadhuisvleugel van de Parkstraat 
volledig aan te pakken. Bedoeling was om 
er huisvesting te vinden voor de nieuwe 
stadswinkel, het stadsarchief en kantoor-
ruimte. 

Peter Buysrogge, schepen van Dienst-
verlening, licht de keuze toe. “Er zijn vier 
sterke elementen in hun dossier. Vooreerst 
realiseren ze op een zeer unieke manier een 
samenspel tussen het neogotische deel en 
het nieuwbouwdeel. Daarnaast hebben ze 
zeer veel ervaring met archieven. De ma-
nier hoe ze het archief, het geheugen van 
onze stad, integreren in het nieuwbouw-
project is knap. Ten derde willen ze ook 
aangename kantooromgeving creëren, o.a. 

door te spelen met lichtinvallen. Tot slot 
biedt hun visie ook een blik op de toekomst 
met ruimte voor o.a. een binnentuin.”

In de loop van 2017 starten de sloop en 
het bouwproject. Er is nog heel wat werk 
aan de (stads-)winkel, maar het is de enige 
goede weg om uit te groeien tot een mo-
derne en klantgerichte organisatie.

Nieuwe vleugel stadhuis voor 
stadswinkel en archief

  Peter Buysrogge, schepen van dienstver-
lening met op de achtergrond de vleugel 
van de Parkstraat die plaats zal maken 
voor de stadswinkel en het stadsarchief.

“De aanwezigheid 
en interventie van de 
politie worden beter 
gewaarborgd.” 
Burgemeester 
Lieven Dehandschutter

Info: www.bib.sint-niklaas.be
Contact: e-mail: bibliotheek@sint-niklaas.be
Tel.: 03 778 34 00

  ° Aalst, 25 januari 1944
  Woont in Belsele
  Gehuwd met Annemie Charlier, samen hebben ze vier  

kinderen (Willem, Nele, Geertrui en Reinout) en acht  
kleinkinderen

  Studeerde bouwkundig tekenen aan de Stedelijke Academie en 
later nog kunstgeschiedenis aan de academie van Sint-Niklaas

  Vendelleider blauwvoetvendel Priester Daens
  Sinds 1976 bestuurslid van VU/N-VA en Amedee  

Verbruggenkring (AVK)
  Deskundige van de Vlaamse Beweging
  Promotor cultuur leven ‘in wijk en wereld’
  Bruggenbouwer tussen de Vlaamse verenigingen en 

initiatiefnemer van OVW-Waas
  Coördinator Wase Verbruggenkringen
  Gecoöpteerd in Verbond Vos en Rodenbachfonds
  Voorzitter van de Belseelse Cultuurraad en oprichter van 

de Dorpsraad en van ‘Kunst in Belsele’

“Annemie en ikzelf waren getuigen van de laatste jaren van de VU 
en van de start van de N-VA. Zelf was ik nooit kandidaat voor een 
mandaat, maar steunde Annemie wel bij elke verkiezing. Zij kan-
dideerde zo wat op alle lijsten, inclusief senaat en Europa. Ik ben 
fier op de verwezenlijkingen van de N-VA, op mijn vrouw en op 
haar collega-mandatarissen. Ik wens hen allen de nodige daad-
kracht, moed en gedrevenheid in dienst van de gemeenschap.”

Bestuurslid in de kijker: 
Guido Stevens

Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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De evenementen ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse 
gemeenschap evolueren in alle deelgemeenten naar een echt 
volksfeest. Dankzij het huidige stadsbestuur en de schepen 
van Cultuur Annemie Charlier werd de ondersteuning van 
de plaatselijke initiatieven verhoogd. Sint-Niklaas is een van 
de weinige steden in Vlaanderen waar in alle deelgemeenten 
activiteiten rond de Vlaamse feestdag worden gepland. 
De officiële plechtigheid vindt plaats op maandag 11 juli om 
19.30 uur in het stadhuis met een academische zitting met 
gastspreker Bruno De Wever. Daarna volgt een optreden van 
The Bandits en Karree Konfituur op het Sint-Nicolaasplein. 
Informatie over de andere activiteiten vind je op de website 
van de stad, de cultuurdienst en de speciale folder in de  
stadsgebouwen.

In ons cultuurcentrum werken 
professionelen die het cultuur-
landschap in Vlaanderen en ver 
daarbuiten goed kennen. Zij rea-
liseren een cultuuraanbod voor 
de gewone man én de gepas-
sioneerde cultuurliefhebber. 
Ook nieuw talent krijgt de kans 
om zich voor te stellen, naast 
de verdiende aandacht voor 
zowel binnenlandse als buiten-
landse gevestigde waarden in 
uiteenlopende genres. Het CC 
stelt zijn infrastructuur ook ter 
beschikking van de vele lokale 
verenigingen om activiteiten 
te organiseren. Op donderdag 
26 mei werd het programma 
voorgesteld met een Podium 

XL. Blikvanger van de seizoen-
start is ‘Figaro’ van Compagnie 
Marius, een vierdaags open-
luchtfestival eind augustus. Het 
CC bouwt verder op de goede 
samenwerking met plaatselijke 
verenigingen als Theater Tieret, 
De Casino, ’t EY en WARP.

Alle informatie is te vinden op 
de vernieuwde website, een han-
dige brochure of in de schouw-
burg. De online ticketverkoop 
start op zaterdag 11 juni, in 
samenspraak met alle Wase 
partners van WACCO. Ook in 
de intergemeentelijke samen-
werking wil het stadsbestuur 
verder investeren.

Op de gemeenteraad van 27 september 2013 werd 
beslist om een gebied ter hoogte van de Hulstendreef 
aan te kopen. Hierop werd een bufferbekken op de 
Paradijsbeek aangelegd om de kans op waterover-
last in de kern van Belsele te vermijden. In mei 2015 
kwam gemeenteraadslid Luk Huys hierover tussen. 
Hij bracht enkele ideeën naar voor betreffende de in-
richting van dit gebied. Gezien het landbouwkundige 
verleden van dit gebied, leek het de N-VA dan ook best 
om dit karakter te behouden.

We zijn tevreden dat veel suggesties van Luk overgenomen werden. Het grootste deel van dit gebied zal in beheer worden gegeven 
aan een jonge schaapsherder. De rest zal worden ingezaaid met bijenvriendelijke planten. Er komen geen volkstuintjes, maar het 
feit dat de andere voorgestelde landbouwactiviteiten in het plan zijn opgenomen, stemt ons tevreden. 

Asielzoekers opvangen én begeleiden

11 julivieringen in de stad Het nieuwe cultuurseizoen  
in de kijker

Belsele: de kracht van verandering
Paradijspark voor BelseleOm onze senioren op een eenvoudige manier wegwijs te maken 

in de wereld van de hedendaagse communicatiemiddelen biedt de 
seniorenwerking van N-VA Sint-Niklaas (VSI) gratis lessen aan. 
Hoe gebruik ik mijn computer, laptop, smartphone of tablet?  
Op al deze vragen geeft bestuurslid Jan Praet een antwoord.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jan Praet 
(0495 84 10 13 of jan.praet@n-va.be). Lessen gaan  
door in de Gebroeders van Raemdonckkring in  
Sint-Niklaas.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met de voorzitter van VSI:  
johan.debeule@n-va.be.

Senioren en de nieuwe communicatiemiddelen

In de OCMW-raad zetten onze twee raadsleden uit Belsele 
zich met hart en ziel in voor een goede werking. In Belsele is 
het Lindehof het antennepunt van het OCMW. Het is minder 
bekend, maar in het Lindehof kunnen senioren, mensen 
met een beperking of uit de kansengroepen ook terecht voor 
andere diensten van het OCMW: een warme maaltijd, een 

kappersbeurt, een bad of douche maar ook advies omtrent 
woon- en thuiszorg.

Zoals in alle woonzorgcentra in Sint-Niklaas is er in het 
Lindehof een nieuwe leverancier voor medicijnen. Elke avond 
worden de medicijnen besteld voor 17 uur. ’s Nachts worden 
die geleverd, verpakt en gemerkt per persoon, zodat fouten en 
verspilling worden vermeden. De korting van 22 procent komt 
rechtstreeks ten voordele van de bewoners. Bovendien kan er 
één persoon meer ingeschakeld worden voor de zorgen over-
dag, omdat de verpakking van medicijnen niet meer door de 
nachtploeg moet gebeuren. 

Onze N-VA-raadsleden drongen ook aan op aandacht voor 
lokale producten. Hierdoor zal in Het Lindehof binnenkort 
appelsap van de lokale boer, een Bieken of een Wase Wolf aan-
geboden worden.

Als laatste willen we de medewerkers van de keuken bedanken, 
want het Lindehof kreeg dankzij hun inzet een smiley van het 
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV). Dit kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan grootkeukens 
waar de voedselveiligheid optimaal is

Annemie Charlier, schepen van Cultuur, zet sinds 2014 extra in op samen-
werking met de vele (semi)-professionele culturele partners in de stad. Door 
ondersteuning en overleg kunnen de initiatieven uitgroeien tot pareltjes voor de 
cultuurliefhebber. Voor Belsele is muziekclub ‘t Ey een uitgelezen partner. Deze 
muziekclub is niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor onze stad belangrijk.  
In muziekclub ‘t Ey hebben regelmatig toonmomenten en zelfs publieke examens 
van de folkafdeling plaats. Leerlingen van alle basisscholen van Belsele worden 
regelmatig muziekprogramma’s aangeboden tijdens bijzondere muzieklessen. 
Tijdens de dag van het Deeltijds Kunst Onderwijs zijn er activiteiten die te-
kenacademie en muziek samenbrengen.

Seniorenzorg in Belsele op mensenmaat

Samenwerking zorgt voor ruim cultuuraanbod

Het juiste verkeer  
op de juiste weg
In het najaar start de stad met de uitvoering van het snel-
heidsplan en de vrachtwagenroutes. Dit is een realisatie 
uit het nieuwe mobiliteitsplan.

Schepen voor Mobiliteit, Carl Hanssens: “We gaan werken 
met grote zones. Een zone 30 in de woonwijken, een zone 
50 op de invalswegen naar en in de stad en een zone 70 op 
de verbindingswegen tussen de kernen. Nieuw is ook dat de 
landelijke gebieden in een zone 50 zullen vallen. Door de 
tonnagebeperkingen blijven vrachtwagens weg uit landelijke 
straten en wordt vermeden dat ze in te smalle straatjes in de 
problemen komen met zachte weggebruikers. Het juiste ver-
keer op de juiste weg en aan een aangepaste snelheid moet 
leiden tot meer veiligheid en minder stress op de baan voor 
alle weggebruikers.”

Organiseer een speelstraat
“Levendige en sociale buurten zijn gezellige buurten om in te 
wonen. Daarom ondersteunt de stad met heel veel plezier actieve 
buurtcomités”, zegt schepen voor Participatie Marijke Henne. 
Tot drie keer per jaar 
kan elk buurtcomité 
honderd euro aanvragen 
voor de organisatie van 
een activiteit met de 
buren. Buurten die een 
speelstraat willen orga-
niseren, kunnen daar 
bijkomend drie keer 
honderd euro onder-
steuning voor krijgen. 
Het reglement om een 
speelstraat te organiseren werd al eenvoudiger gemaakt. 
Op www.sint-niklaas.be/speelstraat word je wegwijs gemaakt!

Ook Sint-Niklaas biedt opvang aan 
asielzoekers. Het opvangcentrum in 
de Kasteelstraat heeft momenteel een 
capaciteit van 215 bedden, in Westak-
kers zijn er 500  plaatsen die tegen 
2017 worden afgebouwd tot 300. 
Het Rode Kruis beheert deze beide opvangcen-
tra: asielzoekers die erkend worden als vluchte-
ling moeten na twee maand vetrekken. Onze 
OCMW-raadsleden zorgen ervoor dat op een 
rechtvaardige en correcte manier wordt omge-
gaan met elke aanvraag tot ondersteuning, ook 
die van erkende vluchtelingen. 

“Met een individueel contract koppelen we 
ondersteuning aan een aantal engagementen: 
Nederlands leren, een opleiding volgen en werk 
zoeken. We openen de weg naar een integratie 
in de maatschappij”, aldus onze OCMW-
raadsleden Christine Meert, Koen De Smet, Bernd Van Besauw en Bert De Laet.

Makkelijk kinderopvang regelen
“De zoektocht naar kinderopvang wordt vanaf nu een stuk eenvoudiger”, aldus schepen 
voor Kinderopvang Marijke Henne. Via de online kinderopvangwijzer kan je met een 
paar simpele muisklikken een overzicht krijgen van het aanbod aan kinderopvang in 
Sint-Niklaas of zoeken naar beschikbare plaatsen. 
Meer info nodig? www.sint-niklaas.be/kinderopvang  of 03/7783649 of kom langs het 
loket Kinderopvang in het Welzijnshuis.

Meer jobs in Sint-Niklaas?
Sint-Niklaas kent een aantal topbedrijven. Denk daarbij maar onder meer aan NIKO, Newtec, Van Hoecke 
NV en Domo Sports Grass. Is er nog ruimte voor meer bedrijven en dus voor meer lokale jobs?
Met het hoge aantal werklozen zijn deze lokale jobs nodig. In industriepark – Noord startte de stad  
momenteel een interessant proefproject waar we veel van verwachten.

“Met individuele begeleiding 
leer je om op een eenvoudige 
manier deze moderne appara-
ten te gebruiken.” 
Bestuurslid Jan Praet

“In het OCMW bedrijf je 
politiek op mensenmaat.”
Bert De Laet

“We willen de ruimte op onze oude industrieparken beter en efficiënter gebruiken 
om plaats te maken voor nieuwe bedrijven. Door hoger of dichter te bouwen of 
bedrijven samen te laten werken om ruimtes te delen.”
 Schepen voor Lokale Economie, Carl Hanssens

  Op 10 juli vindt de 11 juliviering plaats in Belsele in De 
Klavers en is er een volksfeest op het speelterrein.

Het Galabaleynbal naar aanleiding van 25 jaar ‘t Ey vond plaats in  
De Salons tijdens de ‘Nacht van de Musea’ in samenwerking met STeM.   

“Het sociale aspect van de 
OCMW-raad spreekt mij 
enorm aan. Zo kan je iets 
betekenen voor mensen die 
het moeilijk hebben in onze 
maatschappij.” 
Christine Meert


