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V.U. Peter Buysrogge
Stationswegel 14a
9111 Belsele

Ballonnetjespolitiek
Staat u ook dagelijks in de file, op weg naar
werk, school, kindercrèche? Vloekt u ook omdat
u te laat bent op een afspraak, de start van een
vergadering of de training van uw favoriete
sportclub? Uit de enquête die N-VA Sint-Niklaas
hield, blijkt dat mobiliteit een belangrijk punt is
dat veel mensen bezig houdt.
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft de afgelopen jaren heel wat inspanningen gedaan om die
mobiliteit te verbeteren. Meest in het oog springen
de werken aan de westelijke tangent. De werken
die de Vlaamse overheid uitvoert, vorderen goed.
KNELPUNTEN
Maar er zijn in onze stad nog heel wat knelpunten
waar het stadsbestuur de komende bestuursperiode werk van zal moeten maken. Dat lukt alleen
als alle bevoegde overheden samen werken.

Klavertje Vier

Bart De Wever
komt naar Sint-Niklaas
Op donderdagavond
29 maart 2012 komt

BART
DE naar
WEVER
Sint-Niklaas.

Een slecht voorbeeld daarvan is de NMBS. Die
verklaarde recent in de media dat ze onderzocht
om heel wat spooroverwegen te sluiten. Vooral de
Belseelse bewoners ten noorden van de spoorlijn
zouden worden afgesneden van de buitenwereld
(overwegen Kerkstraat, Kleemstraat en Koutermolenstraat worden ‘onderzocht’).
ZELFVERKLAARDE STUDIE
De zelfverklaarde studie hield hoegenaamd geen
rekening met alternatieven of de mobiliteitsstromen in Belsele. Ook het Wijnveld in Sinaai werd
onder de loep genomen. Of een brug of tunnel ter
hoogte van de Patersbos realistisch is, laat ik over
aan ieders verbeelding.
De NMBS zegt dat ze nauw overlegt is met het
stadsbestuur. Maar in maanden is er geen contact
geweest met de stad. De NMBS lanceert maar
zaken en maakt bewoners nodeloos ongerust. De
maatschappij zou beter investeren in een degelijk,
stipt treinverkeer dat afgestemd is op het mobiliteitsbeleid in plaats van ballonnetjespolitiek te voeren.
Peter Buysrogge
Voorzitter N-VA
Sint-Niklaas

Wie de N-VA-voorzitter
aan het woord wil horen,
is welkom
vanaf 20 uur
in ’t Bau-huis,
Slachthuisstraat 60
in Sint-Niklaas.
Bart De Wever start zijn
toelichting over de politieke
actualiteit om 20.30 uur.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM, DE TOEGANG IS GRATIS.

Iedereen burgemeester:
wat vindt de Sint-Niklazenaar belangrijk?
N-VA Sint-Niklaas trok eind 2011 op pad om
de inwoners van de stad te vragen wat zij zouden aanpakken moesten zij voor één dag burgemeester kunnen zijn. Het enquêteformulier werd
in alle brievenbussen gepost. Het kon digitaal
worden ingevuld via www.n-va.be/sint-niklaas of
kon ingevuld worden tijdens een van de ophaalmomenten die de afdeling organiseerde.
Het afdelingsbestuur boog zich over de 300 ingevulde formulieren en kwam tot de conclusie dat de
inwoners van Sinaai, Belsele, Sint-Niklaas en
Nieuwkerken vooral een propere en (verkeers)veilige stad willen. Een correcte naleving en handhaving zijn belangrijke elementen om de stad voor
iedereen aangenaam en leefbaar te houden. Ook de
inburgering van nieuwkomers is een punt dat onze
blijvende aandacht verdient. Tenslotte kan ook de
mobiliteit - vooral dan in de centrumstad - voor
velen een pak beter.

De N-VA zamelde enquêteformulieren in aan de bibliotheek.

DUIDELIJK EN REALISTISCH PROGRAMMA
Afdelingsvoorzitter Peter Buysrogge en -secretaris Marijke Henne danken al wie de tijd nam om de enquête in te vullen. “De N-VA is een partij die oog en oor heeft voor wat leeft onder de bevolking. Deze enquête is voor ons een van
de manieren om inspraak te geven. We werken dit voorjaar aan een duidelijk en realistisch verkiezingsprogramma
voor onze stad. De resultaten van de enquête en de talloze goeie suggesties die we kregen worden daar mee in verwerkt.”

Sint-Niklaas geeft Mercatorjaar 2012 glans
In 2012 viert het Waasland de vijfhonderdste verjaardag van de geboorte van
Gerard Mercator (1512-1594). De wereldberoemde aardrijkskundige zag het levenslicht in Rupelmonde op 5 maart 1512. Dankzij de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) bezit Sint-Niklaas een
belangrijke Mercator-collectie, met als topstukken een originele aardglobe
(1541) en een hemelglobe (1551), die bewaard worden in het Mercatormuseum.

Schepen van
Toerisme
Lieven
Dehandschutter

“Het Mercatorjaar brengt tienduizenden bezoekers naar Sint-Niklaas en het Land
van Waas”, aldus schepen van Toerisme Lieven Dehandschutter (N-VA). “Om alle
activiteiten te coördineren en te promoten werd de vzw Mercator 2012 opgericht
door de stad Sint-Niklaas, de gemeente Kruibeke, de KOKW, Schelderijk Mercatoria en de provincie Oost-Vlaanderen.”

Naast de vele eendagsmanifestaties zijn er ook een aantal langlopende initiatieven.
Blikvanger in Sint-Niklaas is de tentoonstelling ‘Mercator Digitaal’, die loopt tot
26 augustus in het SteM (Stedelijk Museum), Zwijgershoek. Via een digitale presentatie kan men er kennismaken met het boeiende leven en werk van Mercator. De tentoonstelling ‘De bibliotheek van
Mercator’ (24 maart tot 1 juli) in het Mercatormuseum, Zamanstraat 49, maakt duidelijk dat de aardrijkskundige ook
een ruime belangstelling had voor filosofie, godsdienst, geneeskunde en zelfs astrologie.
Andere aanraders zijn de zomerzoektocht van het Davidsfonds (2 juni tot 16 september), met een fietstraject van ongeveer 40 km tussen Sint-Niklaas en Rupelmonde, en de Mercator-restowandeling in de stadskern van Sint-Niklaas,
waar men kan proeven en genieten van allerlei gerechten uit de tijd van Mercator.
Voor meer inlichtingen: www.mercator2012.eu – Mercator 2012, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.

Jong N-VA Sint-Niklaas uit de startblokken
Vrijdag 17 februari is Jong N-VA Sint-Niklaas opgericht in Café De Graanmaat op de Grote Markt,
onder het goedkeurend oog van het Sint-Niklase afdelingsbestuur en Jong N-VA Waasland.

Interesse of zin om mee te doen? Neem dan gerust contact op met raf.praet@n-va.be.

Inhoudelijk zal de nieuwe jongerenafdeling zich vooral
focussen op thema’s als mobiliteit en veiligheid. Daarnaast wil ze ook een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinde jongeren aanbieden. Een goede afwisseling tussen
politiek en studentikoziteit is het doel van de jongeren.
Het nieuwgekozen jongerenbestuur bestaat uit (v.l.n.r.):
Raf Praet (voorzitter), Kelly Van Elslande (penningmeester), Steven Dehandschutter (bestuurslid), Maxime
Callaert (secretaris) en Raph Bogaert (bestuurslid, niet op
de foto).

Het bestuur van Jong N-VA Sint-Niklaas

N-VA Sint-Niklaas heeft een hart voor stiptheid
Tijd is kostbaar, dat beseffen we maar al te goed. Een leefbare combinatie van werk, gezin en vrije tijd vraagt vaak
een strakke planning. Treinen met vertraging steken helaas al te vaak stokken in de wielen. Op 14 februari deelden de N-VA-bestuursleden chocolaatjes uit aan de
Sint-Niklase pendelaars. Om hen te laten zien dat we een
hart hebben voor al die hardwerkende Sint-Niklazenaars.
Om hen op deze natte en kille Valentijnsdag een hart
onder de riem te steken!
Valentijnsactie van de N-VA aan het station

Bestuurslid in de kijker: Joris De Maere
Joris De Maere (53) is werkleider bij de groendienst van de stad Sint-Niklaas. Joris
is reeds lang bestuurslid van de plaatselijke afdeling. Eerst bij de VU, later bij de
N-VA.
Van in zijn jeugd is hij lid van Volksdansgroep Boerke Naas. Joris vindt het immers belangrijk om waardevolle tradities in stand te houden. Deze interesse voor
traditie, gezinswaarden en cultuur loopt als een rode draad door zijn activiteiten en engagementen. Hij stond mee aan de wieg van de Speelpleinwerking van
de stad. Hij is er vandaag ook nog steeds een ondersteunende kracht. Om zich
te ontspannen is hij creatief bezig en maakt sculpturen met klei en hout.
Joris heeft een hart voor Sint-Niklaas. Hij wil dat Sint-Niklaas een aangename
stad is om in te wonen en te leven voor jonge gezinnen én voor oudere inwoners. Politiek gaat het dan over het behoud van de groene en open ruimte, de
algemene veiligheid, het streven naar een evenwichtige, sociale maatschappij
waarin iedereen rechten heeft maar ook zijn plichten nakomt. Als zoon van
zelfstandigen gaat zijn aandacht ook naar een leefbare centrumstad waarin de
zelfstandige ondernemer wordt aangemoedigd en ondersteund door het stadsbestuur.
De nationale politiek volgt hij eerder van op afstand maar als overtuigd Vlaming steunt hij de N-VA voluit omdat de partij zijn waarden en ideeën perfect
vertolkt.

JORIS DE MAERE

Bestuurslid N-VA Sin

t-Niklaas

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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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 DE HEER

n MEVROUW
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

