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N-VA Sint-Niklaas in beeld

Meer weten over N-VA Sint-Niklaas? Volg ons op sociale media!
 N-VA Sint-Niklaas    @nva_sintniklaas    @nvasintniklaas

‘Zoalig Sinnekloas’
Burgemeester Lieven Dehandschutter lanceerde de campagne ‘Zoalig 
Sinnekloas’. Gekoppeld aan de nieuwjaarsreceptie, liep er op zondag 
5 januari  in het stadhuis een infomarkt over het stadsbeleid voor de 
komende jaren onder het motto ‘20 redenen waarom Sinnekloas zoalig 
is’. Uit de reacties van de inwoners bleek dat het al bij al goed leven is in 
onze stad. Maar een veiliger, netter, groener en leefbaarder Sint-Niklaas 
blijft nodig, en daar maakt het stadsbestuur werk van.

Burgemeester Lieven Dehandschutter geeft onder de noemer ‘Zoalig 
Sinnekloas’ tal van redenen waarom Sint-Niklaas een zalige stad is. 

Nieuwe stadswinkel komt eraan
Schepen van Dienstverlening Peter Buysrogge is blij dat de werken aan 
het stadhuis vorderen. “De bouw van de stadswinkel zit op schema”, 
zegt hij. “In 2019 werd aan de kant van de Parkstraat een deel van het 
stadhuis gesloopt en nu zijn we bezig met de heropbouw. Alle grond-
werken zijn afgerond, het betonplateau van de kelder is gegoten en de 
opbouwfase is gestart.” 

In de tweede helft  van 2021 gaat de nieuwe stadswinkel wellicht open. 
Daar vindt u niet alleen alle stedelijke dienstverlening, maar ook het 
toeristisch kantoor, het archief, een ondergrondse fietsenstalling,  
kantoorruimten, een receptieruimte, en nog veel meer.

Seniorenwerking is er  
voor élke senior
Johan De Beule, voorzitter van Vlaamse Senioren Inspraak (VSI), pronkt 
trots naast de nieuwe vlag van de Sint-Niklase seniorenwerking. Johan 
roept de verschillende bankkantoren in de stad op om de printers in hun 
inkomhallen te laten staan, zodat klanten er hun afschriften kunnen 

blijven afdrukken. “Niet iedereen beschikt 
thuis over een printer om afschriften uit te 
printen”, weet hij. 

Tegelijk bedankt Johan ook alle bezoekers 
én bestuursleden voor hun bijdrage op de 
seniorenbeurs die onlangs in Sint-Niklaas 
plaatsvond. “VSI wil een helpende hand 
zijn voor álle senioren en zal zich voor hen 
blijven inzetten”, besluit de voorzitter.

 VSI-voorzitter Johan De Beule breekt  
een lans voor de Sint-Niklase senioren. 

De Warmste Kerst  
met Jong N-VA
Jong N-VA Sint-Niklaas zamelde op de kerstmarkt in 
Belsele 1.000 euro in voor de Warmste Week. Dat mooie 
bedrag gaat naar de goede doelen Auti-Voetbalclub Waas-
land en TEJO Sint-Niklaas. 

“Ik ben een trotse voorzitter van onze Jong N-VA-bende”, 
zegt Tchantra Van De Walle. “Ons team heeft zich belan-
geloos ingezet om andere jongeren te helpen. Het was een 
druilerige zaterdag, maar het werd de Warmste van het 
jaar!”

Jong N-VA Sint-Niklaas 
zamelde in de Warmste 
Week 1.000 euro in voor 
Auti-Voetbalclub Waasland 
en TEJO Sint-Niklaas.  

 Schepen van Dienstverlening Peter Buysrogge kijkt 
uit naar het resultaat van de werken aan het stadhuis.
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De Verandering werkt 
voor Oost-Vlaanderen

Matthias 
Diependaele 
Vlaams minister Financiën 
en Begroting, Wonen en 
Onroerend Erfgoed

Kurt 
Moens 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

Annemie 
Charlier 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

An 
Verliet 
fractievoorzitter 
provincieraadsfractieDe Oost-Vlaamse steden 

en gemeenten krijgen van 
de Vlaamse Regering 163 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, de 
pensioenen te betalen en te 
blijven investeren.

“

Met de N-VA …

... betalen gezinnen 
15 procent en bedrijven 

10 procent minder 
provinciebelastingen

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... investeren we 
in recreatiedomeinen, 
sportvoorzieningen en 

ons Oost-Vlaams erfgoed  

... zien we een 
mooie toekomst voor 
de Waterbus, ook in 

Oost-Vlaanderen 
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Sint-Niklase dierenasielen krijgen Vlaamse steun (p. 5)Schijnwerpers op Sinaai (p. 2-3)

Wij zijn goed bezig

Dat is het thema van ons  
aperitiefgesprek op 8 maart. Onze 
burgemeester en schepenen geven 
u dan graag een woordje uitleg 
over de plannen voor de komende 
vijf jaar en de accenten die de 
N-VA wil leggen.

Ook in het najaar komt er een  
aperitiefgesprek, met niemand 
minder dan Vlaams minister  
Matthias Diependaele. Vink zondag 
4 oktober alvast aan in uw nog 
relatief nieuwe agenda.

Ik wens u veel leesplezier met dit 
huis-aan-huisblad en hoop u te 
ontmoeten op ons aperitiefgesprek 
of bij een andere activiteit.

Noteer in uw agenda

•  Aperitiefgesprek met de  
N-VA-schepenen 
‘De stad van morgen’ 
Zondag 8 maart om 10.30 uur 
Zaal Tijl, Watermolenstraat 
104, Belsele

•  Feest van de burgemeester 
Zaterdag 9 mei  
Autocenter Waasland,  
Grote Baan 80, Sint-Niklaas

•  Meer info op  
www.n-va.be/sint-niklaas

Grote Markt wordt groener en gezelliger
In ons vorige Klavertje Vier kondigden we onze plannen voor de Grote Markt al aan. Nu 
vertellen we u graag wat we concreet willen doen en op welke termijn. Daarvoor baseerden 
we ons op de bewonersvergaderingen over het wijkcirculatieplan, de stadsgesprekken en 
de bevraging van doelgroepen zoals jongeren en mensen met een beperking. Tijd voor een 
gesprek met schepen van Openbaar Domein Carl Hanssens.

Welke plannen heeft de stad met onze  
Grote Markt?
“De Grote Markt heeft verschillende rollen 
en die willen we allemaal behouden. Vandaag 
is het vooral een evenementenplein dat als 
decor dient voor onder meer de wekelijkse 
markt, kermissen, optredens, demonstraties 
en de Vredefeesten. Maar de markt moet 
ook een ontmoetingsplein zijn waar mensen 
graag rondwandelen, op een bankje gaan 
zitten of gezellig een babbeltje slaan. Daarom 
willen we de Grote Markt nog groener, 
gezelliger en autoluwer maken. Tegelijk moet 
de markt wel bereikbaar blijven, bijvoor-
beeld met een extra in- en uitrit voor de 
ondergrondse parking. In de loop van dit en 
volgend jaar maken we samen met bewoners, 
bezoekers en handelaars een ontwerp op.”

Wat is nu concreet de eerste stap? 
“Het team Vlaamse Bouwmeester selecteerde 
uit 29 kandidaten vier ervaren studiebureaus. 
Zij werken nu op basis van een lijvig dossier  
een concept uit. Het bureau met het beste re-
sultaat krijgt dan de opdracht om de nieuwe 
Grote Markt uit te tekenen.”

Wanneer worden de plannen werkelijkheid? 
“De vier bureaus moeten nog voor de grote 
vakantie hun concept presenteren. Een jury 
kiest dan het bureau dat de opdracht het 
best uitgevoerd heeft. Na de zomer begint 
het winnende bureau aan zijn opdracht. Het 
krijgt daar ruim de tijd voor, zodat ook de 
Sint-Niklazenaar mee kan denken over zijn 
markt. Tegen 2023 moeten de bouwwerken 
bezig zijn.”

Schepen Carl Hanssens (links) en gemeenteraadslid Filip Herman (rechts) op de grootste markt van het land.

De Grote Markt moet een gezellig, autoluw 
ontmoetingsplein zijn waar elke inwoner 
graag komt.”

Hans Van  
Landeghem

Voorzitter N-VA 
Sint-Niklaas
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Onduidelijkheid over Sinaais treinongeval blijft
Op 9 mei 2019 was er ter hoogte van het station Sinaai een treinongeval. Bij het ongeval brak de as van een goederentrein, 
waardoor die ontspoorde. Er was veel schade aan de treinsporen, het station van Sinaai en de huizen van omwonenden. 
Federaal volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge dringt aan op meer duidelijkheid over de oorzaken en maatregelen. 

Peter Buysrogge: “Ik diende een parlementaire vraag in voor minister van Mobiliteit Bellot om een stand van zaken te krijgen. 
Hoe is het ongeval juist gebeurd? Wie is er verantwoordelijk? Hoe hoog loopt de schade op? Twee maanden later krijg ik een 
kort antwoord van de minister: het onderzoek loopt nog en Infrabel heeft nog geen idee van de totale schade. De voorlopige 
kosten bedragen alvast 800.000 euro.” 

“Ook al is de oorzaak van het ongeval nog niet gekend, toch mogen goederentreinen met 
gevaarlijke stoffen nog altijd over de spoorlijn Lokeren-Antwerpen rijden. Negen maanden 
na het ongeval staat het onderzoek ernaar blijkbaar nog niet ver. In dit dossier kan men de 
NMBS weer moeilijk betrappen op stiptheid.”

Volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge vroeg in het federaal parlement  
een stand van zaken over het onderzoek naar het treinongeval in Sinaai.   

Schijnwerpers op deelgemeente Sinaai

Stad investeert in  
schoolomgeving  
Edgar Tinelstraat
Er zijn volop gesprekken aan de gang over de inrichting van 
de tuin voor het Tinelmuseum en de straat voor de school. 

Maria Nyika: “Edgar Tinel is veruit de grootste Sinaainaar aller 
tijden. Zowel zijn museum, zijn huis als zijn tuin moeten we 
blijven koesteren.” Bedoeling is ook om de schoolomgeving nog 
veiliger te maken en de voortuin in te richten voor verpozing 
en ontmoeting. Hopelijk kan de schop in de grond zodra de 
werken aan de school zijn afgerond.

Bibliotheek van Sinaai 
krijgt opknapbeurt
De bibliotheek van Sinaai blijft het bijzonder goed 
doen, met in 2018 meer dan 41.000 uitleningen. 
Schepen van Cultuur Filip Baeyens is trots:  
“We blijven in de bibliotheek investeren.  
De komende jaren worden de vloeren en ramen 
gerenoveerd en kopen we ook nieuw meubilair 
aan.”

Filip Baeyens
Schepen van Cultuur
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Dienstencentrum De Schutterij maakt goede start
Vorig jaar opende het dienstencentrum van het Zorgpunt Waasland de deuren. Het ope-
ningsweekend was een ‘schutterij’ in de roos. Uit cijfers die bestuurslid Mario Schelfhout 
opvroeg bij zorgpuntvoorzitter Maxime Callaert blijkt dat de Sinaainaar de weg naar de 
Schutterij weet te vinden. 

Al meer dan 1.300 inwoners kwamen er iets eten en 400 mensen namen sinds midden  
september deel aan diverse activiteiten. We mogen dus spreken van een nieuwe vaste waarde 
in Sinaai.

Bestuurslid Mario Schelfhout is blij dat de Sinaainaar de weg naar het nieuwe dienstencentrum heeft gevonden.  

Groot rioleringsproject in Zwaanaarde
Het grootste investeringsproject in Sinaai voor de komende jaren is het project 
rond de rioleringswerken in Zwaanaarde. Zowel de Weimanstraat, de Keizer-
straat, de Leebrugstraat als de Zwaanaardestraat zijn daarbij betrokken. 

De centen zijn voorzien in de begroting en de plannen zijn bijna volledig klaar. 
Hopelijk kunnen begin volgend jaar de nutsleidingen voor onder meer elektriciteit, 
gas, water en internet vervangen worden. Daarna kunnen de rioleringswerken zelf 
beginnen. 

Schijnwerpers op deelgemeente Sinaai

Ter Beke groeit
We blijven volop investeren 
in site Ter Beke. Schepen 
van Sport Peter Buysrogge 
licht toe: “Op de grote 
voetbalterreinen komt er 
duurzame ledverlichting. 
Tegelijk zorgen we voor een 
buitenfitness en breiden 
we het speelbos verder uit. 
Kortom, site Ter Beke blijft 
groeien.”

De Dries krijgt verder vorm
De komende jaren werken we de Dries verder af, zowel 
voor het gemeentehuis als aan de noordzijde. 

De uitdaging bestaat erin om ons dorpszicht verder  
te versterken en te verzoenen met de parkeerfunctie  
rond de Dries. De Dries zelf pakken we ook aan.  
Daarbij beschermen we onze bomen maximaal en  
behouden we de huidige activiteiten op de Dries.
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www.n-va.be/sint-niklaas

Sint-Niklaas gaat vooruit, met dank aan …

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir
Minister Zuhal Demir kent ruim 180.000 euro uit het klimaatfonds toe aan onze stad. Met dat geld kunnen we de pijlers van 
het viaduct op de Spoorweglaan vergroenen.

Schepen Carl Hanssens: “We willen de brug vergroenen, maar dat is een grote 
uitdaging. Er mag namelijk niks aan de brug hangen en onder de brug kan er 
geen water komen. We kijken dus tegelijk ook naar andere manieren om de brug 
meer uitstraling te geven, zoals verlichting en street art.” 

Giel Verhelst, bestuurslid en vooral ook buurtbewoner, is tevreden: “Al sinds  
de jaren 60 snijdt deze brug door ons stadshart. De subsidie dwingt ons nu om 
echt werk te maken van de verfraaiing ervan. De stad krijgt twee ‘voor- 
deuren’ om fier op te zijn: een aan de Plezantstraat en een aan de Driekoningen-
straat.” In 2021 starten de werken.

Buurtbewoner Giel Verhelst (links) en schepen Carl Hanssens (rechts) kijken uit naar de verfraaiingswerken aan de spoorwegbrug.  

  het provinciebestuur
De Vredefeesten en het evenement ‘Stad van de Sint’ krijgen van de 
provincie respectievelijk 3.500 en 2.000 euro aan subsidies. Daar-
naast steunt de provincie ook de Rap-op-Stapkantoren, waar mensen 
met een beperkt budget terechtkunnen voor reistips. 

De Vredefeesten en ‘Stad van de Sint’ zijn toeristische toppers die 
bezoekers uit heel Vlaanderen naar onze stad lokken. Ze krijgen nu een 
extra duwtje in de rug van de provincie. 

Tegelijk moedigt de provincie ook 
mensen met een beperkt budget aan om 
hun horizon te verbreden. Daarvoor 
kunnen ze terecht in een Rap-op-Stap-
kantoor. Het Rap-op-Stapkantoor van 
Sint-Niklaas vindt u in het Welzijnshuis, 
Abingdonstraat 99.

 De Vredefeesten krijgen van de provincie 
een subsidie van 3.500 euro.

  Vlaams minister van  
Wonen Matthias  
Diependaele

Minister Diependaele maakt 960.225 euro vrij voor het 
gezamenlijke woonbeleid van Sint-Niklaas, Moerbeke 
en Kruibeke. Schepen van Wonen Marijke Henne is 
heel blij met het geld: “Daarmee maken we werk van 

een divers en betaalbaar aanbod, een betere 
woningkwaliteit en een kwaliteitsvolle 
begeleiding van onze inwoners.”

  Schepen Marijke Henne zal het 
Vlaamse geld voor het lokale woonbeleid 

goed besteden.

  Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts
Drie dierenasielen uit Sint-Niklaas – Sniffing Snouts, Poezenopvang Poezelpootje en vzw Chalet 
Minou – krijgen dankzij minister Weyts elk 3.000 euro. “Een enorme opsteker voor deze drie 
mooie initiatieven”, aldus fractievoorzitter Maxime Callaert.

“Dierenwelzijn staat terecht alsmaar hoger op de politieke agenda. Het extra geld is een duidelijke 
blijk van waardering voor het fantastische werk dat de asielen leveren”, voegt gemeenteraadslid 
Veerle De Beule toe. “Dankzij die middelen kunnen onze asielen vlotter werken en vinden meer 
Vlamingen de weg naar een dierenasiel”, besluit bestuurslid Bert De Laet.

  Dankzij Vlaams minister Ben Weyts krijgen drie dierenasielen uit Sint-Niklaas meer geld.
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