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NMBS treft
Waas en Dender
De N-VA ging in 2010 naar de kiezer
met de ambitie om verandering te realiseren. We werden hiervoor beloond
door de kiezer. Ook die zag en ziet dat
er van alles verkeerd loopt. Torenhoge
overheidsschuld, falend justitiebeleid,
een federaal asiel- en migratiebeleid dat
in Vlaanderen geen draagvlak heeft, …

Klavertje Vier

Aperitiefgesprek
met

GEERT BOURGEOIS
Viceminister-president en minister in de Vlaamse Regering

Ook de NMBS is een typevoorbeeld van
dit jammerlijk falende beleid. Vanaf december 2012 treedt een nieuwe dienstregeling in voege waarbij 193 treinen
zomaar worden afgeschaft. De regio
Waas en Dender is het zwaarst getroffen: niet minder dan 33 treinen – maar
liefst 17 % van het totale aantal geschrapte treinen – verdwijnen! Aan een
alternatief voor de getroffen reizigers
werd niet gedacht.
Opnieuw neemt de NMBS een beslissing met drastische gevolgen voor onze
streek. In december 2010 werd de
dienstverlening vanuit Sint-Niklaas en
de deelgemeenten al een eerste keer fors
teruggeschroefd. Terwijl steeds meer
mensen kiezen voor de trein – en terecht, willen we de files oplossen – ontmoedigt men eerst het reizen met de
trein, om daarna een pak treinen af te
schaffen. Wie verzint dit?
De NMBS moet besparen, zoveel is duidelijk. Maar dat ze eerst haar eigen
logge structuur aanpakt, vooraleer ze
de reizigers in de kou laat staan. Daar
zullen we met de
N-VA op blijven hameren!
Peter Buysrogge
Voorzitter
N-VA Sint-Niklaas

ZONDAG 27 NOVEMBER 2011 10.30 UUR
Vrije toegang. We bieden u nadien gratis een drankje aan.
Iedereen van harte welkom!
Foyer van de stadsschouwburg • Richard Van Britsomstraat 21 • Sint-Niklaas

N-VA SINT-NIKLAAS MAAKT IEDEREEN BURGEMEESTER!
Vulde u de enquête ‘Iedereen burgemeester’ al in? Nog tot 1 december 2011
verzamelt N-VA Sint-Niklaas al uw suggesties en ideeën.
Kruip in de rol van burgemeester en laat ons weten wat
u zou aanpakken in onze stad.
U vindt het enquêteformulier op www.n-va.be/sint-niklaas.

Nieuws uit Sint-Niklaas

Ministadsballon promoot Sint-Niklaas
De stadsballon van Sint-Niklaas heeft er een broertje
bij. Op de vooravond van de Vredefeesten werd op de
Grote Markt de ministadsballon voorgesteld. Daarmee is
Sint-Niklaas ook de trotse bezitter van de eerste ministadsballon van het land.
BALLONSTAD
“Sint-Niklaas is overal bekend als de ballonstad bij uitstek. De nieuwe ministadsballon is een handig promotiemiddel om dit beeld te versterken”, aldus schepen van
Toerisme en Stadspromotie Lieven Dehandschutter
(N-VA). De geel-blauwe ministadsballon is 7 meter hoog
en heeft een inhoud van 98 m³. Ter vergelijking: de (grote)
stadsballon heeft een inhoud van 6 000 m³.
Piloot van de ministadsballon is Nicolas Berben. Hij zal de
ballon inzetten op diverse evenementen in binnen- en buitenland. Tot de verplichte opdrachten behoren het
na-Tourcriterium, de Sterfeesten, de Sint-Niklase Dag in Blankenberge, de Vredefeesten en de Dag van de Sint.

Nieuwe cultuurtoeristische wandelroute in Elisabethwijk
Op Open Monumentendag werd een nieuwe
wandelroute in de Elisabethwijk ingewandeld.
De cultuurtoeristische route is het zoveelste uitvloeisel van het succesboek ‘Sprakeloos’, waarin Tom
Lanoye op magistrale wijze het levensverhaal en
-einde van zijn moeder, de toneelactrice Josée
Verbeke, vertelt. Het boek situeert zich grotendeels
in de Elisabethwijk, waar het echtpaar Lanoye-

Verbeke een beenhouwerij uitbaatte aan de Antwerpsesteenweg.
BLIJVEND TRAJECT
“In navolging van het boek werd vorig jaar reeds het
project ‘Sprakeloos in de buurt’ op het getouw gezet.
Dat maakte zoveel los, dat het de moeite waard leek
om een blijvend traject uit te stippelen”, verduidelijkt schepen van Toerisme Lieven Dehandschutter
(N-VA).
SOCIALE, LITERAIRE EN ARCHITECTURALE
WANDELING
De sectie erfgoed van de Cultuurraad, de dienst toerisme en enkele trekkers van ‘Sprakeloos in de buurt’
sloegen de handen in elkaar en tekenden in de Elisabethwijk ‘een sociale, literaire en architecturale wandeling’ uit. Het sociale aspect houdt verband met het
buurtleven, dat draaide rond de cafés en de vele textielfabriekjes. Wat de architectuur betreft, wordt aandacht besteed aan de talrijke mooie art-decogebouwen.
De route start op het Koningin Elisabethplein en eindigt op het Sint-Rochushof. Onderweg staan tien
foto- en tekstpanelen met buurtgebonden citaten uit
het werk van Tom Lanoye en oude foto’s.
Schepen van Toerisme Lieven Dehandschutter
bij het infopaneel in het Sint-Rochushof.

‘Word ambassadeur van Vlaanderen’: de winnaars!
De tweelingbroers Steven en Stefaan Van Luyck (14)
uit Sint-Niklaas waren afgelopen zomer de fiere
ambassadeurs van Vlaanderen in Duitsland. Met deze
foto wonnen zij onze wedstrijd ‘Word ambassadeur van
Vlaanderen’.
Samen met de fotograaf van dienst, hun papa Peter Van
Luyck, mogen de broers binnenkort een dag op stap
gaan in het Vlaams Parlement, onder de deskundige begeleiding van Vlaams volksvertegenwoordiger Lieven
Dehandschutter en afdelingsvoorzitter Peter Buysrogge. Proficiat!

BESTUURSLID IN DE KIJKER

Annemie Charlier
Ik was lerares Neder✔ getrouwd met Guido Stevens
lands, geschiedenis en
PAV (Project Algemene
✔ moeke van Willem, Nele, Geertrui en Reinout
Vakken) in het Technisch
✔ oma van zes kleinkinderen
Berkenboominstituut in
Sint-Niklaas. Ik was er
✔ lid van de N-VA sinds de oprichting in 2001
ook meer dan 10 jaar vak✔ arrondissementeel voorzitter Waasland sinds 2008
b o n d s a f g e v a a rd i g d e
✔ partijbestuurslid sinds 2008
voor het COC. Onderwijs
en cultuur behoren dus
✔ bestuurslid Nederlandstalige Vrouwenraad
tot mijn favoriete belang✔ bestuurslid Vlaams Vredesinstituut
stellingsgebieden. Maar
ook de zorg om de open
ruimte, mobiliteit en economie en tewerkstelling dragen mijn belangstelling weg.
Omdat ik mij mee verantwoordelijk voel voor de gemeenschap, engageer ik mij sinds lang in diverse verenigingen,
het oudercomité van de lagere school, de emancipatieraad, de Amedee Verbruggenkring, de Marnixring, de dorpsraad. Sinds 2007 ben ik voorzitter van de Deelculturele Raad van Belsele en vertegenwoordig ik de Belseelse verenigingen in de Culturele Raad van Sint-Niklaas.
Waarom ben ik lid van de N-VA? Omdat alleen de N-VA de belangen van de Vlamingen écht verdedigt. Niet alleen
met woorden, maar ook met daden. Niet alleen vóór de verkiezingen, maar ook daarna. De N-VA legt de focus op
het samen-leven, op normen en waarden. Wat goed is uit het verleden wordt bewaard, zonder de blik op de toekomst
te verliezen. Daar kan ik mij in vinden. In Sint-Niklaas wil ik dat vertaald zien in maatregelen om alle inwoners van
de stad, oude en nieuwe, te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Jong N-VA voor veilige uitgaansbuurt
Jong N-VA Sint-Niklaas ijvert voor meer veiligheid in
de uitgaansbuurt rond het Sint-Nicolaasplein. De vele
incidenten maken het plein helaas vaak een te mijden
plek. De jongeren deelden daarom lichtjes uit, om licht
in het donker te brengen!
In 2010 werden bijna 1 200 processen-verbaal opgesteld
in deze buurt, dat is gemiddeld 23 per week. Bestuurslid Steven Dehandschutter licht de cijfers toe: “Diefstal,
afpersing, vechtpartijen en vandalisme zijn de meest geverbaliseerde inbreuken waar de jongeren in de uitgaansbuurt mee geconfronteerd worden”.

30 % SANCTIES
IN UITGAANSBUURT
Bestuurslid Kenny Lefebure vult aan: “Naast het grote
aantal PV’s wordt 30 % van alle gemeentelijke administratieve sancties opgesteld voor overtredingen in de
uitgaansbuurt. Ook hier prijken het Sint-Nicolaasplein
en de Houtbriel bovenaan.”
De jongeren brachten deze cijfers op een ludieke manier
onder de aandacht en deelden honderden lichtjes uit
met de oproep om zich mee in te zetten voor een sfeervolle en veilige uitgaansbuurt.

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.
De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen Vlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet
ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen.
Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de
praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

Federaal volksvertegenwoordiger
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid
en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten
op het vlak van energie.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/
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