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N-VA Sint-Niklaas

Maak kennis met ons nieuw afdelingsbestuur

In februari nam Jong N-VA Sint-Niklaas
een nieuwe start met een dynamische
bestuursploeg. In maart werd een nieuw
afdelingsbestuur verkozen. Sindsdien
ben ik de trotse voorzitter van N-VA
Sint-Niklaas. In april werd Tchantra Van
De Walle onze nieuwe fractievoorzitter
in de gemeenteraad. Ook onze seniorengroep VSI hernieuwde haar bestuur.
Ik wil hier mijn grote dankbaarheid
uitspreken, enerzijds voor de vorige
fractievoorzitter Luk Huys en voor zijn
gewaardeerde inzet. Maar daarnaast
ook voor Hans Van Landeghem. Hij
was de afgelopen negen jaar de altijdaanwezige-voorzitter. Ook nu nog is hij
aanwezig als ondervoorzitter. Bedankt
aan beiden!
Niet alleen binnen onze eigen partij, ook
in onze stad beweegt er heel wat. Naast
een nieuwe vleugel van het stadhuis
krijgen we binnenkort ook een nieuw
zwembad, onze lokale personenbelasting daalde naar 7,5 procent, de winkelwandellus vordert en er zijn al heel wat
nieuwe kilometers ﬁetspad aangelegd.
En laat ons de hernieuwde aanleg van
de Grote Markt niet vergeten.
Sint-Niklaas beweegt
in de goede richting!
Bert De Laet
Voorzitter

N-VA Sint-Niklaas verkoos onlangs een gloednieuw bestuur. Bert De Laet is onze
nieuwe afdelingsvoorzitter, Hans Van Landeghem flankeert hem als ondervoorzitter.
Verder werden er ook 31 bestuursleden verkozen. Samen met onze burgemeester en
schepenen, ons provincieraadslid en onze gemeenteraads- en BCSD-leden hebben we
een stevige, mooie N-VA-ploeg om er tegenaan te gaan!
ONZE VOLLEDIGE BESTUURSPLOEG:
Bert De Laet (voorzitter) - Hans Van Landeghem (ondervoorzitter) - Klaas De Wreede (secretaris)
- Giel Verhelst (penningmeester) - Guy Hanssens (communicatieverantwoordelijke) - Anthony
Franssens (organisatieverantwoordelijke) - Mario Schelfhout (ledenverantwoordelijke) - Melina
De Pelsmaeker (jongerenverantwoordelijke) - Johan De Beule (seniorenverantwoordelijke) Lieven Dehandschutter (burgemeester) - Peter Buysrogge (schepen) - Carl Hanssens (schepen)
- Filip Baeyens (schepen) - Maxime Callaert (schepen) – Tchantra Van De Walle (fractievoorzitter)
- Bart Merckx (gemeenteraadslid) - Veerle De Beule (gemeenteraadslid) – Luk Huys (gemeenteraadslid) - Filip Herman (gemeenteraadslid) - Kelly Van Elslande (gemeenteraadslid) - Vanessa
Blommaert (gemeenteraadslid) - Koen De Smet (gemeenteraadslid) - Christine Meert (gemeenteraadslid) - Bernd Van Besauw (lid bijzonder comité sociale dienst) - Leen Lutin-Smet (lid
bijzonder comité sociale dienst) - Annemie Charlier (provincieraadslid) - Mario Behiels Steven Dehandschutter - Joris De Maere - Willy De Sterck - Raf De Witte - Prosper Emungu
- Hannelore Heyman - Rik Koninckx - Ilse Martens - Maria Nyika - Wim Raes - Guido Stevens
- Leen Van der Loo - Klaartje Van Havermaet - Lotte Van Landeghem - Marcel Van Looy Michel Van Raemdonck - Jan Verhofstadt - Theo Verschueren - Lutgarde Verstraete Pieter-Jan Volkaert - Rita Waterschoot - Filip Wouters

Noteer alvast in uw agenda!
Ijsjesactie n.a.v. de Vlaamse feestdag:
Zaterdag 9 juli 2022, 14-15 uur, Belsele
Zondag 10 juli 2022, 14-16 uur, Sinaai
en 16-19 uur, Sint-Niklaas

Op zwier met Buysrogge en Demir:
Zaterdag 24 september 2022, 14 uur,
Fondatie van Boudelo in Sinaai

8ste Feest van de Burgemeester:
Zaterdag 8 oktober 2022

zaterdag

Meer info op www.n-va.be/sint-niklaas.
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Lopende werven in onze stad
Er lopen in onze stad momenteel heel wat werven waarbij
veiliger (fiets)verkeer, meer leefbaarheid en rioleringswerken
centraal staan. Een overzicht:
Een van de meest opvallende projecten is het rioleringsproject
Zwaanaarde in Sinaai. Met die werken wordt het vuilwater van
maar liefst 400 gezinnen aangesloten op de waterzuivering van
Aquafin. Tegelijk krijgen de Zwaanaardestraat, Keizerstraat,
Weimanstraat en Leebrugstraat voor een totaal van vijf kilometer aan nieuwe fietspaden. De werken zullen 2,5 jaar duren en
kosten twaalf miljoen euro, waarvan het grootste deel gesubsidieerd. Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. Op Vijfstraten worden de fietspaden verhoogd aangelegd tot net na het
kruispunt van de Vlasstraat. Ook dat kruispunt wordt veiliger
ingericht en de schoolomgeving aangepakt.
In de Kardinaal Cardijnlaan staat dan weer een heel ander
project op de planning: de ‘straat van de toekomst’ gaat voor een
minimale verharding en een maximum aan natuur en natuurlijke waterbuffering. In het najaar start de volgende fase van het
grote fietsproject Sint-Niklaas-Zuid. Er wordt een gescheiden

Schepen van Mobiliteit en Publieke
Ruimte Carl Hanssens en schepen
Maxime Callaert, bewoner van Vijfstraten, aan de werken op Vijfstraten.

riolering aangelegd op Industriepark-West, inclusief brede
dubbelrichtingsfietspaden die aansluiten op het nieuwe fietspad in de Puitvoetstraat. Dezelfde aannemer zal ook nieuwe
fietspaden aanleggen op Tereken (vanaf N70) en aansluitend de
Dendermondsesteenweg. In Driekoningen werden de voetpaden
vernieuwd en in de Collegestraat leggen we de laatste hand aan
de eerste twee fasen van de winkelwandellus.

Een nieuwe Jong N-VA-ploeg
Ook onze jongeren kozen een nieuw bestuur. Tijdens de verkiezing werd Melina De
Pelsmaeker unaniem verkozen als nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit
Pieter-Jan Volkaert en Largo Vanderkelen.
“Het doel van Jong N-VA Sint-Niklaas is om de jongeren in onze stad warm te maken voor
een politiek engagement. We willen de politiek dichter bij jongeren brengen aan de hand
van laagdrempelige activiteiten. Daarom organiseren we in samenwerking met Jong N-VA
Waasland activiteiten, acties en politieke thema-avonden in een vriendschappelijke sfeer.
Zo informeren we jongeren die aan politiek willen doen. Want politiek is allesbehalve een
saaie bezigheid!”, aldus Melina.
Melina De Pelsmaeker (voorzitter)
vormt samen met Pieter-Jan
Volckaert en Largo Vanderkelen het
nieuwe Jong N-VA-bestuur.

Ben jij benieuwd naar onze werking? Heb je zin om bij te leren over politiek op regionaal
niveau? Ben je ouder dan 16 jaar en jonger dan 31 jaar? Wil je graag lid worden van Jong
N-VA Sint-Niklaas? Stuur dan zeker een mailtje naar melina.depelsmaeker@n-va.be. We
brengen je graag op de hoogte van onze komende vergaderingen en activiteiten. Tot snel!

En ook N-VA-senioren
vernieuwen bestuur
De VSI (Vlaamse Senioren Inspraak) is ons aanspreekpunt
voor en spreekbuis van alle senioren. Samen met de functieverdeling binnen het vernieuwde N-VA-bestuur werd Johan
De Beule herbevestigd als voorzitter van VSI. Met een groep
enthousiaste en energieke senioren neemt hij het op voor de
ouderen onder ons.
Het VSI-bestuur met Theo Verschueren, Willy De Sterck (secretaris),
Johan De Beule (voorzitter), Hendrik Koninckx (schatbewaarder),
Guy Hanssens, Lutgarde Verstraete (ondervoorzitter),
Rita Waterschoot (ondervoorzitter) en Maria Nyika.

sint-niklaas@n-va.be

SINT-NIKLAAS
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11 juli wordt opnieuw een feest!
Na twee lastige coronajaren zijn de voorbereidingen voor onze Vlaamse feestdag volop bezig. Ook onze verenigingen
gaan opnieuw aan de slag om er een gezellig feest van te maken.
Programma Vlaamse feestdag 2022:
Vrijdag 1 juli
Viering in Nieuwkerken, vanaf 18 uur, Ten Bos

Zaterdag 9 juli
Viering in Sinaai, vanaf 20 uur, Dries

Vrijdag 1 juli t.e.m. zondag 3 juli
Viering in Belsele, 's avonds, De Kouter

Zondag 10 juli
Fietstocht Vl@s, vanaf 13 uur,
vertrek De Klavers (Belsele)
Optreden op het Sint-Nicolaasplein

Zondag 3 juli
Guldensporenontbijt Amedee Verbruggenkring,
vanaf 9.30 uur, De Klavers (Belsele)
Donderdag 7 juli
Uitreiking Leeuwenpenning, 20 uur, stadhuis

Maandag 11 juli
Eucharistieviering, 10 uur, Sint-Nicolaaskerk
Academische zitting, 11 uur, stadhuis
Viering Gebroeders Van Raemdonckkring,
vanaf 14 uur, lokaal Steenstraete
Ofﬁciële 11 juliviering van de provincie, vanaf
14 uur, recreatiedomein De Ster

Win het NAVO-boek van Peter Buysrogge en Theo Francken
Op 12 april waren Kamerleden Peter Buysrogge en Theo Francken te gast in De Foyer voor de voorstelling van hun boek ‘NAVO,
hersendood of klaar voor de toekomst’. Het werd een boeiende avond
over een zeer actueel thema.
WIN EEN GESIGNEERD EXEMPLAAR!
Hebt u het boek nog niet in huis? Dan is dit uw kans! Peter Buysrogge geeft
een gesigneerd exemplaar weg. Wat moet u daarvoor doen?
1. Schrijf u in op onze nieuwsbrief, daarvoor surft u naar
www.n-va.be/sint-niklaas.
2. Beantwoord de volgende vraag: waarvoor staat de afkorting ‘NAVO’?
Bezorg ons je antwoord via sint-niklaas@n-va.be. Veel succes!

Peter Buysrogge en Theo Francken
stelden hun boek voor.

Provincie ondersteunt woonprojecten voor kwetsbare doelgroepen
Het is geen geheim dat een betaalbare én kwalitatieve woning vinden absoluut geen eenvoudige opgave is. Lokale besturen
worden bovendien geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De Oost-Vlaamse deputatie wil daarom een duurzaam woonbeleid stimuleren door projecten die inzetten op extra woongelegenheden voor kwetsbare doelgroepen te ondersteunen.
An Vervliet, gedeputeerde bevoegd voor Wonen: “Er liggen in onze gemeenten nog heel wat kansen. Dan gaat het bijvoorbeeld
over leegstaand openbaar patrimonium, kerkelijk erfgoed, oude winkelpanden en heel wat andere onderbenutte opportuniteiten.
Met het nieuwe reglement willen we projecten ondersteunen die die kansen omzetten naar huisvesting van kwetsbare doelgroepen.
Het is daarbij absoluut de bedoeling niet te lang te blijven hangen in planning, maar tot effectieve realisaties op het terrein te
komen.”
Kurt Moens, eerste gedeputeerde: “Kwetsbare doelgroepen, dat is uiteraard een breed begrip. We zullen daarom jaarlijks of
tweejaarlijks een nieuw thema selecteren. Onze eerste projectoproep mikt op projecten die
zich richten tot kwetsbare ouderen. Als gewezen OCMW-voorzitter weet ik maar al te goed
dat zich in die groep absoluut een nijpende huisvestingsproblematiek stelt.”
Voor het nieuwe reglement wordt jaarlijks een miljoen euro uitgetrokken.
Alle info is te vinden via www.oost-vlaanderen.be.
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Opbrengst Feest van de
Burgemeester voor Spoor 56
Nieuwkerken
Burgemeester Lieven Dehandschutter overhandigde een
cheque van 2.021 euro aan vzw Spoor 56. Die organisatie
voor bijzondere jeugdzorg beheert in de Gyselstraat in
Nieuwkerken het tehuis Sint-Carolus, waar 33 kinderen
en jongeren verblijven. De opbrengst van het Feest van de
Burgemeester gaat naar de verfraaiing van het dierenpark. De volgende editie van het feest vindt plaats op
zaterdag 8 oktober 2022.
Burgemeester Lieven Dehandschutter overhandigt samen met
ondervoorzitter Hans Van Landeghem en gemeenteraadslid
Veerle De Beule de cheque van 2.021 euro aan de
verantwoordelijken van Spoor 56 in Nieuwkerken.

Sint-Niklaas helpt Oekraïners
Ook in Sint-Niklaas is de verontwaardiging over de Russische inval in Oekraïne bijzonder groot. Uit solidariteit met het
Oekraïense volk liet burgemeester Lieven Dehandschutter onmiddellijk de blauw-gele Oekraïense vlag hijsen op de Grote Markt.
Daar vond enkele dagen later ook een stille wake plaats met zo’n 150 aanwezigen.
Halverwege juni telde Sint-Niklaas zowat 210 Oekraïense vluchtelingen, onder
wie een 70-tal kinderen. De vluchtelingen vonden onderdak op een 85-tal
adressen, vooral bij familieleden, vrienden en kennissen. Verschillende basisen secundaire scholen stelden alles in het werk om de schoolplichtige kinderen
onderwijs te laten volgen. Samen met het stadsbestuur doen heel wat organisaties
en vrijwilligers inspanningen om de vluchtelingen te helpen en hulpgoederen
en middelen in te zamelen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.
Op initiatief van de Oekraïense pianist Dmytro Sukhovienko, die in SintNiklaas woont, en gemeenteraadslid Filip Herman, organiseerde het stadsbestuur eind mei in de stadsschouwburg een solidariteitsconcert. De opbrengst
ervan wordt gebruikt voor de aankoop van medisch materiaal voor een ziekenhuis in de Oekraïense hoofdstad Kiev dat oorlogsslachtoffers verzorgt.
Burgemeester Lieven Dehandschutter, pianist Dmytro Sukhovienko en schepen van Cultuur Filip Baeyens.

N-VA-realisatie: Prikkelarme momenten tijdens de kermis
In 2018 deed gemeenteraadslid Veerle De Beule het voorstel om tijdens de kermis een ‘prikkelarm’ moment in te lassen.
Op die manier wou ze er mee voor zorgen dat voor bepaalde groepen een bezoek aan de kermis mogelijk werd.
“Een kermis gaat gepaard met luide
muziek, veel licht en lichtflitsen. Dat is
echter niet voor iedereen een groot feest.
Mensen met autisme, ADHD, hooggevoeligheid, maar ook bijvoorbeeld mensen
met epilepsie hebben het moeilijk om
op een kermis rond te lopen, net zoals
sommige ouderen of mensen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking.
De vele lichtflitsen en harde geluiden
zorgen ervoor dat het voor die mensen
veel te druk is op de kermis.

www.n-va.be/sint-niklaas

Een prikkelarm moment kan daarvoor
een oplossing bieden”, legt Veerle uit.
Zo’n eerste moment vond vorig jaar
tijdens de zomerkermis plaats. Dit jaar
worden er zelfs twee momenten voorzien, en dat op maandag 4 en maandag
11 juli van 15 uur tot 18 uur. De kermis
blijft uiteraard open voor het grote
publiek. Iedereen die op een rustige
manier de kermis wil beleven, is van
harte welkom.
Veerle De Beule
Gemeenteraadslid
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TCHANTRA VAN DE WALLE
nieuwe fractievoorzitter

Schepen Maxime Callaert met Guy Hanssens, Rita Waterschoot,
Rik Koninckx, Maria Nyika en Johan De Beule.
Luk Huys geeft de fakkel door
aan Tchantra Van De Walle.

De N-VA-gemeenteraadsfractie heeft
Tchantra Van De Walle aangeduid als nieuwe
fractievoorzitter in opvolging van Luk Huys.
“Ik heb me met volle goesting ten dienste gesteld
van de fractie en de partij. Maar de combinatie
van fractievoorzitter en voltijds werk is niet
te onderschatten. Het is nu aan Tchantra om
onze fractie te leiden en begeleiden naar de
verkiezingen van 2024. Ik blijf wel raadslid, de
lopende projecten zijn te mooi om er niet aan
te participeren”, aldus Luk Huys.
Tchantra Van De Walle is 31 jaar, kabinetsmedewerker bij minister Ben Weyts, en sleutelde
de voorbije periode onder andere aan een plan
van aanpak omtrent de onderwijsmaatregelen
in het kader van de Oekraïnecrisis. Ze heeft
een Bachelor Leerkracht Secundair Onderwijs
en werd als jongere verkozen bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen. “Het is een hele
eer om als jongste lid van de fractie deze kans
te krijgen. We hebben een sterke fractie met
een gemotiveerde ploeg binnen het college en
een diverse deskundigheid bij onze raadsleden.
Daardoor kunnen we een ambitieus beleid
voeren”, aldus de kersverse fractievoorzitter
Tchantra Van De Walle.

Colofon
Werkten mee aan dit nummer: Filip Baeyens, Peter
Buysrogge, Maxime Callaert, Annemie Charlier,
Lieven Dehandschutter, Bert De Laet, Tchantra
Van De Walle, Carl Hanssens, Guy Hanssens, Luk
Huys, Klaartje Van Havermaet.
Foto’s: Hans Van Landeghem, Lutgarde
Verstraete, Filip Wouters
sint-niklaas@n-va.be

VSI en gelukkig ouder worden
Voor VSI zijn ‘zorg’ en ‘ouder worden’ belangrijke permanente aandachtspunten. We nodigden daarom Maxime Callaert, schepen en
voorzitter van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland uit om
toelichting te geven omtrent Zorgpunt en wat zij betekenen voor onze
senioren.
De openbare zorgvereniging
‘Zorgpunt Waasland’ biedt thuisen woonzorg aan in de gemeenten
Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke
en Zwijndrecht. Met hulp aan huis,
dienstencentra, serviceflats, 12
woonzorgcentra, kortverblijven en
dagcentra is ze een van de grotere
spelers in de zorg in Vlaanderen.
Elke dag opnieuw staan meer dan
1.600 medewerkers klaar om de
senioren te helpen, bij te staan, te
verzorgen, te animeren … Kortom,
om hen een gelukkige oude dag te
verzekeren.

Meer en concretere informatie over
voorwaarden, mogelijkheden, te
nemen stappen, kostprijs, wat kan
en mag en andere? Een antwoord
op al die vragen vindt u op
www.zorgpuntwaasland.be.
Of neem telefonisch contact op via
het nummer 03 778 55 55.
Wil je helpen als vrijwilliger bij de
dagelijkse taken in een van de
centra? Meld het aan een VSI-lid of
via johan.debeule@n-va.be. Wij
zorgen ervoor dat uw aanbod snel
bij de juiste dienst terecht komt.

Overkophuis opent
haar deuren in
Sint-Niklaas
In mei opende in Sint-Niklaas
het nieuwe Overkophuis. Het
Overkophuis wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor
jongeren tot 25 jaar.
Schepen Maxime Callaert:
“Tijdens corona werd meer dan
ooit duidelijk dat jongeren nood
hebben aan extra plekken waar ze
zonder verplichtingen elkaar
kunnen ontmoeten of kunnen samenwerken, maar ook aan een
laagdrempelige manier om over hun mentaal welbevinden te spreken met
professionals. Het Overkophuis bundelt dat allemaal.”
Het Overkophuis bevindt zich in de Monsigneur Stillemansstraat 47
en is elke woensdag open van 12 uur tot 18 uur.

Rode recepten maken rode cijfers
Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering
zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien
hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie

“Zonder de federale overheid
als kredietwaardige buffer was
het Waals Gewest bankroet.
Dat is een trieste balans na
41 jaar Waalse gewestvorming,
waarvan er 35 onder de

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke

verantwoordelijkheid van een

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer

PS-regeringsleider vielen.”

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.
De Morgen, 28/05/2022

De voorstellen van de N-VA

Werk maken van werk!
Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze
welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan
het werk. En dat werk moet lonen.
De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA
gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro
netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:
wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die
handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken
we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van
een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen.

Anneleen Van Bossuyt
Kamerlid

Mathias Diependaele
Vlaams minister van Financiën
en Begroting

