‘Nog even volhouden.
Samen komen we erdoor!’
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Dromen van een
post-coronatijdperk
De lente komt eraan. Niet alleen
de weerkundige lente, maar ook
de post-coronalente. De vaccinatiecampagne is volop aan de gang.
We kunnen stilaan beginnen te
dromen van wat we allemaal willen
doen als deze moeilijke en zware
periode achter de rug is.
Ik hoop jullie allen zo snel mogelijk
opnieuw fysiek in de ogen te kunnen
kijken. We kijken er allemaal naar uit
om weer activiteiten te organiseren,
uit eten te gaan, een terrasje te doen
enzovoort. We werken ook de plannen
voor het jaarlijkse feest van de
burgemeester verder uit. Hopelijk
kunnen we in het najaar onze dansbeentjes insmeren.
Intussen werkt het stadsbestuur
ijverig verder aan verschillende
plannen: de heraanleg van de
dorpskern van Nieuwkerken en de
Grote Markt en de renovatie van
het neogotische gedeelte van het
stadhuis. Neem gerust deel aan
de bevragingen die over sommige
projecten lopen, want ook uw mening
telt!
Hou nog even vol, het einde is in zicht.
Hou het veilig en gezond.
Hans Van Landeghem
Voorzitter

Burgemeester Lieven Dehandschutter wijst ons de weg naar het vaccinatiecentrum in
't Bau-huis.

“Niet twijfelen, laat u vaccineren!”
Met de vaccinatiecampagne is de strijd tegen corona een nieuwe fase
ingetreden. Burgemeester Lieven Dehandschutter roept de bevolking op
om zich massaal te laten vaccineren: “We mogen niet toegeven aan twijfels
die het gevolg zijn van verwarrende berichtgeving. Het staat als een paal
boven water dat we het virus alleen maar kunnen terugdringen met een zo
groot mogelijke vaccinatiegraad.”
’t Bau-huis, achter het station aan de Slachthuisstraat, is ingericht als
vaccinatiecentrum voor de inwoners van Sint-Niklaas en Temse.
De komende weken en maanden worden daar tienduizenden mensen
verwacht voor hun eerste en tweede prik.
Burgemeester Lieven Dehandschutter heeft niets dan lof voor de honderden
professionele en vrijwillige medewerkers die in ’t Bau-huis aan de slag gaan.
Wie zich nog als vrijwilliger wil melden, kan dat doen op de webstek
www.sint-niklaas.be/coronavaccinatie.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 februari.
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Diftar-systeem verkleint afvalberg in Sint-Niklaas

(©Filip Wouters)

De invoering van ‘Diftar’ voor ons restafval bracht heel wat teweeg in Sint-Niklaas. Schepen en MIWA-voorzitter Filip Baeyens
geeft enkele cijfers mee.

Schepen Filip Baeyens stelt vast dat de inwoners van
Sint-Niklaas veel bewuster met hun afval omgaan:

“Uw milieuprestaties mogen gezien worden.”

Sinds 1 juli 2019 belandt uw restafval in een container van
MIWA. Op basis van het gewicht daarvan krijgt u tweemaal
per jaar een factuur toegestuurd. De resultaten zijn verbluffend.
In 2018 hadden we 160 kilogram afval per persoon per jaar. Nu
zitten we aan 86 kilogram per persoon per jaar. Bijna de helft
minder afval op een paar jaar tijd. U sorteert meer en beter.

Huis-aan-huis (kg/inw)
GFT

PMD

Meer PMD- en GFT-afval
In gewicht is PMD een relatief bescheiden afvalstroom, maar
die cijfers verdubbelen wel: van bijna 13 kilogram per persoon
per jaar naar bijna 27 kilogram per persoon per jaar. In absolute
cijfers is GFT de grote winnaar. We haalden afgelopen jaar 31
kilogram per persoon per jaar meer op dan in 2018. Ook dat is
de helft meer.
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*Restafval = huis-aan-huisophaling + ondergrondse containers + luierafval

Gunstige evolutie
Een verrassende vaststelling is dat er in totaal 38 kilogram per persoon per jaar minder opgehaald wordt via huis-aan-huisophaling.
Een klein deel daarvan komt rechtstreeks binnen via de recyclageparken. Toch is die positieve evolutie grotendeels uw verdienste.
We gaan met z’n allen bewuster om met afval en proberen onze afvalberg systematisch te beperken.
De N-VA staat voor haalbare en betaalbare oplossingen met een maximale impact.

Politieactie: dozijn drugsdealers aangehouden
Tijdens de laatste drie maanden van 2020 hield de politie van Sint-Niklaas 27 anti-drugsacties. “Alles samen werden 36 mensen
opgepakt. Onder hen twaalf verkopers van cocaïne en heroïne. Na voorleiding bij de onderzoeksrechter werden zij aangehouden”,
meldt burgemeester Lieven Dehandschutter.
Daarnaast ontdekte de politie een cannabisplantage. Daarbij
werden twee personen voorgeleid. “De politie zal ook in de
toekomst met een doortastende aanpak de productie en verkoop
van drugs in onze stad verder tegengaan”, aldus de burgemeester.

Burgemeester Lieven Dehandschutter:

“Onze politiediensten blijven
doortastend optreden tegen
drugsverkopers.”

sint-niklaas@n-va.be

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

3

Domein Westakkers wordt trainingscentrum voor politie
Het voormalig militair domein ‘Westakkers’ in Sint-Niklaas is door Defensie verkocht aan de Regie der Gebouwen. De komende
jaren zal de site stelselmatig worden omgevormd tot een modern trainingscentrum voor lokale en federale politiediensten.
Peter Buysrogge, Kamerlid en commissievoorzitter Defensie, is zeer tevreden met de nieuwe bestemming.
De politie was al een tijdje op zoek naar een goede locatie als trainingscentrum, specifiek voor trainingen op openbare
ordehandhaving. De ligging en infrastructuur van Westakkers zijn daarvoor ideaal. Vooral de levensechte straten lenen
zich perfect voor dergelijke trainingen. De werking zal dit voorjaar starten.

(©Filip Wouters)

Masterplan ligt stil
“Tot 2011 was Westakkers een militair domein”, vertelt
Peter Buysrogge. “De daaropvolgende jaren werd een
masterplan uitgewerkt. Maar dat plan ligt al enkele jaren
volledig stil omwille van de financiële haalbaarheid en de
negatieve mobiliteitseffecten.”

Voorzitter van de Kamercommissie Defensie Peter Buysrogge bij de ingang
van het domein Westakkers.

Veel opportuniteiten
Ons N-VA-Kamerlid is ervan overtuigd dat het domein
verschillende opportuniteiten biedt om onze regio op de
kaart te zetten. “Westakkers biedt niet alleen perspectief
voor de politie. Het gebied is zeer groot en bosrijk.
Daardoor kunnen er nog andere zaken, zoals fiets- en
wandelpaden en andere vormen van recreatie, verder
ontwikkeld worden. Ook het asielcentrum van het Rode
Kruis zal op termijn de site nog verlaten. Dat biedt nog
meer mogelijkheden”, sluit Peter Buysrogge af.

Ritmica, Galjaar en KLJ bouwen samen aan de toekomst
Er is een oplossing in zicht voor de huisvesting van drie verenigingen uit Belsele. Ritmica, Galjaar en KLJ krijgen samen een
nieuw onderkomen aan De Klavers. “Na een lijdensweg van 13 jaar is er eindelijk een degelijke oplossing”, reageert schepen
Buysrogge opgelucht.
In 2007 moest jeugdhuis ’t Pleksken zijn lokaal in
de Kleemstraat noodgedwongen verlaten. Het pand
werd verkocht en moest plaats moeten ruimen voor
een nieuwbouw. Het toenmalige bestuur van het
jeugdhuis trok daarop naar het stadsbestuur met
het plan om in de buurt van de Klavers een jeugdgebouw te plaatsen.
Daarbij was ook plaats voorzien voor andere
verenigingen. Men vroeg een stuk grond, een
renteloze lening en een kleine infrastructuursubsidie. Toch moesten de mensen van het jeugdhuis zich in 2008 tevreden stellen met een paar
oude prefabcontainers aan De Klavers.
Enkele jaren geleden bood schepen Peter Buysrogge
een oplossing aan om een gebouw op te richten voor
de jeugdhuiswerking, jeugdbeweging KLJ en turnen dansvereniging Ritmica. “Als gewezen KLJ-er
en jeugdhuisbestuurder ben ik trots dat het gebouw
stilaan vorm krijgt”, vertelt N-VA-fractievoorzitter
Luk Huys.

Schepen Peter Buysrogge en N-VA-fractievoorzitter Luk Huys bij De Klavers.
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Geboorteaangifte kan nu in het ziekenhuis zelf
Tot voor kort moest je als kersverse ouder de aangifte
van je kind op het stadhuis komen aangeven. Dat is
voortaan niet langer nodig. Schepen van Dienstverlening Peter Buysrogge en dokter Bart Merckx
lichten de nieuwe dienstverlening graag toe.
“Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan de geboorteaangifte geregistreerd worden. Daardoor moet je dus
niet langer naar het stadhuis en kan je als ouder meer
tijd besteden aan je pasgeboren baby. Ook in nietcoronatijden is dat een positieve evolutie van onze
stedelijke dienstverlening.”

(©Filip Wouters)

Zone 30 in de binnenstad
wordt uitgebreid
Schepen Peter Buysrogge en dokter Bart Merckx, ondervoorzitter van de
Raad van Bestuur van AZ Nikolaas, zijn tevreden met de extra dienstverlening
aan prille ouders.

Op de speciale commissie rond verkeersveiligheid in januari, stelde schepen Carl Hanssens
een algemene zone 30 in de binnenstad voor,
met enkele uitzonderingen zoals in de Parklaan
en Langhalsbeekstraat. Ondanks de vele en
grote zones 30 in de binnenstad, was het voor
heel wat bezoekers moeilijk te zien waar men nu
juist 30 km/uur of 50 km/uur mocht rijden.

(©Filip Wouters)

Schepen Carl Hanssens: “Met een algemene
zone 30 kiezen we voor duidelijkheid en leesbaarheid. Het is heel simpel: in de binnenstad
rij je maximum 30 km/uur. Punt. We nemen
die beslissing wegens het stijgende aantal fietsongelukken. In de binnenstad en in het
centrum van onze deelgemeenten is vaak geen
plaats voor fietspaden. Fietsers rijden er
gemengd met het andere verkeer.”
De maatregel gaat in principe in vanaf midden
2021 na goedkeuring in de gemeenteraad.

Nu de werken in de Nauwstraat bijna achter de rug zijn, zal Puivelde
opnieuw vlot bereikbaar zijn via de Ossenhoek. (Foto werd genomen voor
de huidige coronamaatregelen).

Werken Nauwstraat lopen ten einde

Na de heraanleg zullen afvalwater en regenwater van elkaar
gescheiden zijn. De nieuwe fietspaden zorgen voor een comfortabel
en veilig fietstraject. De wegversmallingen in de Nauwstraat
moeten dan weer vooral de snelheid afremmen.

www.n-va.be/sint-niklaas

©Roel Vandecasteele

In maart wordt de laatste hand gelegd aan de werken in de
Nauwstraat. Er komt dan een einde aan een lange reeks
wegenwerken tussen Sinaai, Puivelde en Sint-Niklaas. Op vijf
jaar tijd werden nieuwe gescheiden rioleringen, fietspaden en
een nieuw wegdek aangelegd. Een aantal serieuze verbeteringen
in functie van de verkeersveiligheid.

Sint-Niklaas wil niet alleen in de binnenstad een
algemene zone 30 invoeren. Ook in een aantal
woonwijken in de rand – zoals hier in de Bekelstraat
– is de maximumsnelheid 30 km/uur.
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Twee druk gebruikte bovenlokale ﬁetsroutes worden aangepakt
Het wegdek van de fietssnelweg naar Hulst (F411) werd vorig jaar vernieuwd. Door de nieuwe asfaltlaag kwam het wegdek
hoger te liggen dan de aanliggende bermen.
Schepen Carl Hanssens: “Om het grote verschil weg te werken,
werden de bermen in januari aangevuld tot op de hoogte van
het asfalt. Dat was slechts een tijdelijke oplossing. Samen met de
gemeente Sint-Gillis-Waas sloten we onlangs een samenwerkingsovereenkomst om het hele traject nu ook structureel te verbreden
en uit te rusten als een echte fietssnelweg.”
Arrondissementeel voorzitter van N-VA Waasland Giel Verhelst:
“Mobiliteit is een materie die zich per definitie uitstrekt over
de gemeentegrenzen heen. Goede fietsverbindingen met de
omliggende gemeenten nodigen uit om met de fiets naar SintNiklaas te komen. Dat is goed voor de luchtkwaliteit, veiligheid
en leefbaarheid in onze stad. Na jarenlange inspanningen door
schepen Carl Hanssens en en zijn collega Lieve Truyman in
Temse, zijn in januari eindelijk de werken begonnen aan een
kwalitatief fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas via de Hoogkamerstraat.”

Sint-Niklaas op goede weg met
sociale woningen

Schepen Carl Hanssens en arrondissementeel voorzitter van N-VA
Waasland Giel Verhelst bij de vernieuwde bovenlokale ﬁetspaden.

Fietstellers houden
de stand bij
Het is u waarschijnlijk ook al opgevallen. Sinds vorige
zomer staan er op de belangrijkste fietspaden zogenaamde
‘fietstellers’. Schepen Carl Hanssens: “De fietstellers
maken de fietsers en automobilisten duidelijk dat ze niet
alleen zijn.”
“Veel mensen komen met de fiets naar onze stad. Dat
mag en móét geweten zijn. De tellers verzamelen data. Die
gebruiken we om de drukte op onze fietssnelwegen en de
evolutie van het fietsgebruik te meten. We hopen op die
manier aankomende capaciteitsproblemen op te vangen”,
verduidelijkt onze mobiliteitsschepen.

Schepen van Wonen (ad interim) Maxime Callaert en respectievelijk
voorzitter en ondervoorzitter (ad interim) van de Huisvestingsmaatschappij
Steven Dehandschutter en Mario Schelfhout.

“Die negen procent komt neer op ruim 3.200 sociale woningen in
groot-Sint-Niklaas. Een gigantische operatie, die we enkel door
samenwerking met veel verschillende partners kunnen behalen.
De berichtgeving vanuit het kabinet doet dan ook deugd. We zijn
op goede weg om onze doelstelling te behalen”, zegt schepen van
Wonen Maxime Callaert.

sint-niklaas@n-va.be

(©Roel Vandecasteele)

Sint-Niklaas wil dat tegen 2035 negen procent van de woningmarkt uit sociale woningen bestaat. Het kabinet van Matthias
Diependaele, Vlaams minister van Wonen, liet weten dat onze
stad op goede weg is om haar bindend sociaal objectief te halen.
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Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
Uit controles blijkt dat verhuurders en bewoners die woningkwaliteitsnormen
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderniet altijd goed kennen. Daar wil minister Diependaele verandering in
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
brengen. “We willen dat iedereen weet dat er woningkwaliteitsnormen bestaan
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugen dat het belangrijk is om ze te volgen”, zegt minister Diependaele.
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Woningkwaliteitswijzer
Controle in het buitenland
Dankzij de nieuwe Woningkwaliteitswijzer kunt u nu ook zelf alle aanElke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
dachtspunten van uw woning overlopen en ontdekken wat u er als eigenaar of
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenhuurder aan kan doen. De Woningkwaliteitswijzer is rechtstreeks toegankelijk
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer en voor eigenaars ook via
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
de Woningpas, een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis
een gerechtelijke toets.”
samenbrengt.

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

