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Voorwoord
De lente is er. Met de komst van de
koers der koersen naar onze stad,
de Ronde van Vlaanderen, mogen
we ook officieel de lente verwelkomen. Een lente waar we allen
naar verlangden, zeker na een
lange en grijze winter. De natuur
komt weer tot leven, het wordt
opnieuw genieten. Ook op politiek
vlak wordt het zeer druk. We zitten
nu op kruissnelheid in de aanloop
naar de verkiezingen. Nog even
temporiseren in de zomer om dan
volop de sprint aan te trekken op
weg naar een mooi resultaat op
14 oktober. Dat we niet stilzitten,
leest u verder in deze uitgave. We
hopen u alvast te ontmoeten op
onze N-VA Toert-tocht of op andere
activiteiten in onze bruisende stad.
Hans VAN LANDEGHEM
voorzitter N-VA Sint-Niklaas

Burgemeester Lieven Dehandschutter
trekt N-VA-lijst

De N-VA wil in Sint-Niklaas verder de motor van de verandering zijn met
burgemeester Lieven Dehandschutter als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober.
De partij stelde de kop van haar kandidatenlijst samen. Schepen Marijke Henne, schepen
en federaal volksvertegenwoordiger Peter
Buysrogge en schepen Carl Hanssens nemen
respectievelijk de tweede, derde en vierde
plaats in. Schepen Annemie Charlier is lijstduwer, net als in 2012.
Alle gemeente- en OCMW-raadsleden zijn
opnieuw kandidaat op de volgende plaatsen:
5. Veerle De Beule; 6. Bart Merckx; 7. Filip
Baeyens; 8. Luk Huys; 9. Kelly Van Elslande;
10. Christine Meert; 11. Marcel Van Looy;

12. Maxime Callaert; 13. Filip Herman;
15. Bernd Van Besauw; 16. Koen De Smet;
17. Bert De Laet. De lijst wordt later
vervolledigd.
“Op onze burgemeester na waren al onze
mandatarissen nieuw in het vak. Deze jonge
en hechte N-VA-ploeg heeft de voorbije zes
jaar bewezen wat zij waard is en heeft de
ambitie om verder te doen tijdens de bestuursperiode 2019-‘24”, aldus Hans Van Landeghem,
voorzitter van N-VA Sint-Niklaas.

N-VA Toert

N-VA Sint-Niklaas komt naar u toe. Op verschillende
plaatsen in Sint-Niklaas en onze deelgemeenten staan
onze mandatarissen en bestuursleden u te woord en
trakteren ze u op een lekker stukje taart van onze lokale
handelaars.
 Donderdag 5 april, 10 uur: Grote Markt Sint-Niklaas
 Zaterdag 14 april, 10 uur: sporthal Sinaai
 Zaterdag 21 april, 14 uur: Stationsstraat Sint-Niklaas
 Zaterdag 28 april, 12 uur: Sporthal Nieuwkerken
 Donderdag 10 mei (Hemelvaart), 10 uur: Grote Markt

Sint-Niklaas
 Zaterdag 12 mei, 10 uur: De Klavers Belsele
 Zaterdag 12 mei, 14 uur: Puivelde

Veilig thuis in een welvarend Sint-Niklaas
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Investeren in energiezuinige stadsgebouwen

Leer uw buren kennen via Hoplr

Het stadsbestuur beschikt over veel gebouwen, verspreid over het
grondgebied. Met het Burgemeestersconvenant engageerden we ons
om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20 procent terug
te dringen ten opzichte van 2011. Om de CO2-uitstoot van de stadsgebouwen te beperken, stelde Eandis in 2016 een energiezorgplan
op. De 24 grootste gebouwen werden geanalyseerd.

Terwijl u via het internet verbonden bent met vrienden en familie over de hele wereld, kent u
misschien amper de mensen uit uw eigen buurt. Hoplr kan dat verhelpen. Het is een digitaal
platform dat buren uit dezelfde wijk met elkaar in contact brengt.

Peter Buysrogge, schepen van Gebouwen en federaal volksvertegenwoordiger,
“Energieverslinder Sinbad wordt duurzamer”,
licht toe: “Vandaag nemen we concrete stappen om de gebouwen energiezuiniger
zegt schepen van Gebouwen en federaal
te maken, via een projectcontract met Eandis. We trekken de komende twee jaar
volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge.
in totaal 1 miljoen euro uit om ons patrimonium energiezuiniger te maken. Het
project bevat ingrepen zoals het plaatsen van zonnepanelen, relighting, het aanbrengen van isolatie, stookplaatsrenovatie,
totaalrenovatie van platte daken en het plaatsen van hoogrendementsglas. Ook voor Sinbad, een grootverbruiker. Zonnepanelen verdienen zichzelf na negen jaar terug. Goed voor het milieu, en voor de portemonnee!”

Ondernemersportaal gelanceerd

Marcel Van Looy, voorzitter van de gemeenteraadscommissie lokale economie: “De werkloosheidscijfers in onze stad zijn de laagste sinds 2013, al blijft de werkloosheid hoog. Door het
stimuleren van lokale werkgelegenheid willen we die cijfers verder doen dalen.”

Carl HANSSENS, schepen van Economie

Meer info op
www.OndernemenInSintNiklaas.be

sint-niklaas@n-va.be








Sinaai in de kijker



Jeugdhuis Troelant is er niet meer weg te
denken. Ook de zaal aan de sporthal voor
judo en andere sporten is ondertussen goed
gekend. Vorig jaar kocht de stad een groot
stuk van de voetbalpleinen, die tot dan
eigendom waren van het OCMW. Met die
aankoop is de sportbestemming en dus de
toekomst verzekerd, aangezien de terreinen grotendeels als bouwgrond ingekleurd
zijn. En de tuin voor de kinderen van het
buurthuis werd verlegd.

 En tot slot het oude rusthuis. De

Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting en het OCMW hebben de
handen in elkaar geslagen en de werken
schieten goed op. Er komen 24 sociale
appartementen voor senioren en een
dienstencentrum van het OCMW.
Waarschijnlijk zal alles dit jaar nog open
kunnen gaan.

Maar hier blijft het niet bij. Dit jaar staan
nog drie interessante projecten op stapel.

Op zondag 20 mei vindt de Lentemarkt opnieuw plaats
op de Grote Markt. In samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme wordt een korteketenkaart en -brochure samengesteld en op de Lentemarkt
aan het grote publiek voorgesteld.

 Op de kleine voetbalterreintjes wordt

Jong N-VA verkoopt stresstelefoontjes
Eind december verkocht Jong N-VA Sint-Niklaas in het kader van de
Warmste Week en Music for Life stresstelefoontjes ten voordele van de
Zelfmoordlijn. In een mum van tijd waren alle telefoontjes verkocht.

Annemie CHARLIER,
schepen van Landbouw

Marijke HENNE, schepen van Participatie

Ter Beke en omgeving is en blijft de plek in Sinaai waar sport, spel en ontspanning op
hun plaats zijn. De afgelopen jaren investeerde de stad volop in de site.

Lentemarkt uitgebreid met
korteketenfestival

“Alle aanbieders van
lokale producten in
en om de landbouwbedrijven werden
hierin opgenomen.
Tegelijkertijd maken
we de consument ook
bewust van de voordelen van lokaal geteelde producten. Op
de verkoopsstanden
kunt u ook genieten
van de korteketenproevertjes”, zegt
schepen van Landbouw Annemie Charlier.

Bent u al actief op Hoplr? Download de app op uw smartphone
of ga eens kijken op www.hoplr.com

Stad investeert in Ter Beke

Op 6 februari lanceerde de stad een online ondernemersportaal van en
voor ondernemers. Het portaal biedt alle informatie die de ondernemer
nodig heeft om een zaak te starten, te investeren en te groeien. Meer dan
tweehonderd ondernemers werkten eraan mee.
Schepen Carl Hanssens: “Dit is de eerste stap in het vernieuwen van de website van de
stad. Het is geen toeval dat we met de ondernemerssite starten. In het verleden was er te
weinig aandacht voor ondernemers. Dat hebben we deze bestuursperiode rechtgezet met
deze ondernemerssite als kroon op het werk.”

Of u nu zoekt naar een babysit, uw buren wilt bijeenbrengen voor een straatbarbecue, de verse eieren van uw kippen wilt uitdelen, op zoek bent naar uw
verloren gelopen kat of even een ladder wilt lenen: via Hoplr komt u makkelijk en
heel gericht in contact met uw buren. “Hoplr brengt inwoners uit dezelfde wijk
effectief dichter bij elkaar”, zegt schepen van Participatie Marijke Henne. “Daarom ondersteunen we vanuit de stad heel graag dit digitaal platform.”

De Zelfmoordlijn wordt slechts in beperkte mate gesteund door de overheid.
“Aangezien wij de Zelfmoordlijn cruciaal en lovenswaardig vinden en ervan
overtuigd zijn dat deze dienst moet worden gegarandeerd, steken we graag
de handen uit de mouwen”, aldus Igor Praet, voorzitter van Jong N-VA
Sint-Niklaas.
U kunt uw stresstelefoontje nog steeds aankopen voor 3 euro via jong@n-va.be

drainage aangelegd en verlichting
geplaatst. Daardoor kunnen de voetbalclubs die pleintjes in de week ook
’s avonds gebruiken. Dat is broodnodig,
want de clubs schreeuwen om meer
trainingsuren. De werken gebeuren in
de zomermaanden.

Mario Schelfhout, Filip Baeyens en Peter
Buysrogge aan de ingang van site Ter Beke,
met zicht op de parking, de nieuwe tuin van
het buurthuis en de seniorenappartementen.

 Daarnaast planten we binnenkort het

nieuwe speelbos aan. De weide waar
KLJ nu aan het bouwen is, toveren we
om in een bos waar groot en klein, maar
vooral de jeugdbewegingen, in de toekomst volop kunnen spelen.

Filip Baeyens en Peter Buysrogge kijken
met belangstelling uit naar de komst van
het nieuwe speelbos.

Veilig thuis in een welvarend Sint-Niklaas

















Plan nieuw speelbos Ter Beke.

Werken in Sinaai
Terwijl Sinaaidorp bijna volledig is
afgewerkt, hebben Aquafin en de stad
Sint-Niklaas het studiebureau Irtas
aangesteld voor het project ‘aansluiting
Zwaanaarde’. Het projectgebied omvat
het eerste stuk van de Weimanstraat,
de Keizerstraat, de Leebrugstraat en de
Zwaanaardestraat. Voor Aquafin is dit
een belangrijk ‘waterproject’. Wij kijken
vooral uit naar een nieuwe bestrating
met nieuwe fietspaden.
Ondertussen wordt er volop getekend
en bekeken of de Belselebeek opnieuw
een open bedding kan krijgen in de
Zwaanaardestraat van huisnummer 25
tot 67, waar ze het veld ingaat. Voorlopig
zit alles op schema om de werken aan te
vatten in 2020.
Kwalitatieve fietspaden hebben een hoge
prioriteit. Het fietspad van de Waterstraat
naar Puivelde via de Molenbeek (Zwarte
beek) is vorig jaar vernieuwd. De Hulstbaan krijgt nog dit jaar een nieuw fietspad
vanaf de Luitentuit tot Lokeren.
Foto’s: Filip Wouters en Lutgarde Verstraete

www.n-va.be/sint-niklaas

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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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