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V.U. Peter Buysrogge
Stationswegel 14a
9111 Belsele

Klavertje Vier

De kracht
van verandering
Alles begint met een efficiënte en sobere
overheid. Dit is geen einddoel, maar wel een
absolute voorwaarde om onze stad uit te
bouwen tot een veilige en gezellige stad. Een
sociale stad waar ruimte is voor jong en oud.
Waar verenigingen, buurtcomités en individuen inspraak krijgen en zo mee kunnen
participeren aan het beleid. Waar de mobiliteit wordt aangepakt. Waar een beleid wordt
ontwikkeld op maat van de stadskern en de
deelgemeenten.
Dit zijn de uitdagingen voor Sint-Niklaas de
komende jaren. Dit zijn meteen ook de
krachtlijnen waarmee de N-VA naar de stembus stapt. Veiligheid is zo’n thema. Voor ons
is een goed evenwicht tussen preventie en
kordate aanpak essentieel. Zalvend als het
kan, kordaat als het moet. De rol van de wijkagent staat centraal in ons veiligheidsbeleid.
De wijkagent voelt als het ware de temperatuur aan en voorkomt zo dat de buurt of wijk
ziek wordt.
Andere instrumenten zijn de uitbouw van
Buurt Informatie Netwerken en het duidelijk
en gericht inzetten van Gemeentelijke Administratieve Sancties. Sluitstuk is een kordaat politieoptreden als het moet.
Vandaag formuleren we een eerste reeks antwoorden op de uitdagingen voor Sint-Niklaas; presenteren we u ook een eerste reeks
kandidaten. De
komende dagen
en weken hoort
u nog meer van
ons.
Peter
Buysrogge
Voorzitter
N-VA
Sint-Niklaas

Sterke N-VA-kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen
Nadat reeds beslist werd dat schepen en Vlaams parlementslid Lieven
Dehandschutter (54) de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van
zondag 14 oktober trekt, maakte de N-VA ook de namen bekend van een aantal
andere kandidaten.
De kop en de staart van de N-VA-lijst voor de gemeenteraads-

Nieuwkomer Marijke verkiezingen met v.l.n.r. Marijke Henne, Annemie Charlier,
Henne (31) staat op de Lieven Dehandschutter, Veerle De Beule
en Peter Buysrogge.
tweede plaats. Jarenlang was zij actief in
scoutsmiddens.
Na
haar studies politieke
wetenschappen en geschiedenis ging zij aan
de slag als parlementair
medewerker van N-VAKamerlid Sarah Smeyers. Momenteel werkt
zij bij de N-VA-studiedienst. “Democratie is
meer dan verkiezingen”, vindt zij. “Echte verandering is slechts mogelijk als het bestuur voldoende ruimte
geeft voor inspraak en participatie van burgers, verenigingen en buurten.”
Peter Buysrogge (36) uit Sinaai is de derde kandidaat. Hij is licentiaat politieke
wetenschappen en voorzitter van N-VA Sint-Niklaas. Sinds vorig jaar is hij woordvoerder van Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois. Daarvoor was hij fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams Parlement. “Naar het voorbeeld van de
Vlaamse overheid pleit de N-VA ook in Sint-Niklaas voor een efficiënte en sobere administratie. De N-VA is voor een fiscale stop: geen verhoging van de belastingen!”
De vierde plaats wordt bekleed door Veerle De Beule (39), een gezins- en bejaardenhelpster, die ook sterk geëngageerd is in het verenigingsleven in Nieuwkerken.
“Als moeder van drie kinderen wil ik mij ervoor inzetten dat zij in een veilige stad
kunnen opgroeien”, zegt zij. “Maar veiligheid alleen volstaat niet”, vult zij aan. “SintNiklaas moet ook een gezellige stad zijn, waar het aangenaam wonen, werken, winkelen en uitgaan is.”
Annemie Charlier (59) uit Belsele duwt de N-VA-lijst. Zij was leerkracht Nederlands
en geschiedenis in het technisch en beroepsonderwijs en was gemeenteraadslid van
2001 tot ’06. Ook als voorzitter van de N-VA Waasland en lid van het N-VA-partijbestuur kent zij het klappen van de zweep. “De N-VA wil in Sint-Niklaas ook een
sociaal beleid voeren”, benadrukt zij. “Het stadsbestuur en het OCMW moeten oog
hebben voor de noden én de mogelijkheden van jong en oud.”

Sint-Niklaas verwelkomt
deze zomer tienduizenden toeristen
Deze zomer verwacht Sint-Niklaas heel wat meer
bezoekers dan de vorige jaren. Dat heeft te maken
met de nationale zomerzoektocht ‘Ontdek Sint-Niklaas
en het Waasland’ van het Davidsfonds. Deze auto- en
fietszoektocht loopt tot 16 september. Het totaal aantal
deelnemers wordt geschat op zo’n 20 000.
Schepen van Toerisme Lieven Dehandschutter is blij dat
het stadsbestuur erin geslaagd is dit jaarlijkse topevenement van het Davidsfonds naar Sint-Niklaas te brengen:
“Het feit dat de zoektocht kon gekoppeld worden aan
het Mercatorjaar heeft de doorslag gegeven.” Een deelnemingspakket bevat onder meer één gratis toegangskaart tot de tentoonstelling ‘Mercator Digitaal’ in de
Stedelijke Musea aan Zwijgershoek. Uiteraard loopt het
parcours ook door Rupelmonde, waar Mercator in 1512
geboren werd. Het traject voor fietsers is 40 km lang en
dat voor automobilisten 50 km.
Een deelnemingspakket kost 19 euro (14 euro voor DFleden) en is verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Niklaas, Grote
Markt 45 (Oud-Parochiehuis). Daarvoor ontvangt men
een deelnemingsbrochure voor volwassenen, een deelnemingsbrochure voor kinderen en de gloednieuwe
streekgids ‘Het Waasland, een waarachtige ontdekking’
van Wouter Vloebergh.

Schepen van Toerisme Lieven Dehandschutter stelde
samen met het Davidsfonds de zomerzoektocht
‘Ontdek Sint-Niklaas en het Waasland’ voor.

ZOMERPROGRAMMA IN DE STAD
•Vrij 27 juli: Na-tourcriterium
•Vrij 3, zat 4 en zo 5 aug: Euromarkt (Grote Markt)
•Zat 18 en zo 19 sept: Ambachtelijk weekend
•Vrij 31 aug, zat 1 en zo 2 sept: Vredefeesten en
Villa Pace
•Dinsdagavond: Walburgconcert (Stadspark)
•Woensdagavond: Sinnekloas danst
(Sint-Nicolaasplein)
•Donderdagavond: Pleinconcert (Sint-Nicolaasplein)

N-VA wil buurtcomités meer betrekken bij beleid
Op 21 april organiseerde N-VA Sint-Niklaas een
eerste buurcomitédag. Buurtcomités uit SintNiklaas kwamen luisteren en mee-debatteren over hun
rol in de buurt en de stad.
Eddy Bevers (N-VA), schepen van Samenlevingsopbouw
en Buurtwerking in Willebroek, trapte de dag af met een
uiteenzetting over hoe het gemeentebestuur in Willebroek een beleid op maat van de buurt voert.
Daarna kregen de buurtcomités zelf de mogelijkheid om hun werking,
succes en moeilijkheden
toe te lichten aan elkaar.
Carl Hanssens, lid van het
lokale N-VA-bestuur: “We

Carl Hanssens
Bestuurslid
N-VA Sint-Niklaas

onthouden vooral het vele, goede werk van honderden
vrijwilligers, hun belangrijke rol naar verwelkoming van
nieuwe buurtbewoners en de constante aandacht om elk
initiatief laagdrempelig te houden voor iedereen. Een geschikte locatie vinden, aansprakelijkheid en verzekering
van organisatoren en de opvolging van de buurtcomitétrekkers waren dan weer de meest heikele problemen.”
De dag eindigde met een drankje en een gezellige babbel.
Wat kan u van de N-VA verwachten?
1. Als inwoner weet u beter dan wie ook wat uw buurt
nodig heeft. Met de N-VA komt het stadsbestuur naar
u toe. Een knelpuntennota per buurt legt de prioriteiten voor uw buurt vast.
2. De verschillende diensten van de stad werken samen
voor u rond deze prioriteiten.
3. Buurtcomités zijn broodnodig. Zij verdienen steun van
de stad. Initiatieven rond het profileren van uw buurt
zullen op actieve steun van de stad kunnen rekenen.
4. Verzekering en aansprakelijkheid moeten optimaal
verzekerd worden voor alle buurtcomités.

Sint-Niklase tandem voor provincie
Annemie Charlier werd door N-VA Waasland aangeduid als lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen. Joris De Maere, bestuurslid van N-VA
Sint-Niklaas, kreeg de achtste plaats op de lijst.

van Oost-Vlaanderen. De N-VA wil dat de provincie zich
toespitst op haar kerntaken, met een transparante werking (ook inzake belastingen) en meer aandacht voor het
Waasland.

Samen met tien andere Wase kandidaten willen zij de
stem van het Waasland verdedigen in de provincieraad

De provincie kan op vlak van economie heel wat gemeentelijke projecten stimuleren en ondersteunen. Voor
de N-VA is een duurzaam beheer van regionale bedrijventerreinen zeer belangrijk. De N-VA meent dat de
provinciebesturen moeten blijven investeren in de
bestaande, bovenlokale recreatiedomeinen.
De N-VA wil dat ‘De Ster’ in handen blijft van de stad
Sint-Niklaas, met de mogelijkheid tot inbreng van de
provincie. Ook inzake ruimtelijke ordening vragen sommige aspecten een bovenlokale benadering waarin het
provinciebestuur een rol kan spelen: denk aan de windmolenparken en het beheer van waterlopen, beken en
beekvalleien. Dankzij een betere ruimtelijke ordening
kan de schaarse oppervlakte beter benut worden.

11 juli: N-VA zet de Sint-Niklazenaars in de bloemetjes
Wie op zaterdag 7 juli in het centrum van Sint-Niklaas rondloopt, krijgt misschien een gele roos
in de handen gestopt. N-VA Sint-Niklaas wil op die manier zo veel mogelijk inwoners van de stad
in de bloemetjes zetten. Wij wensen u een zonnige Vlaamse feestdag toe!

Bestuurslid in de kijker: Marcel Van Looy
• Geboren in 1965 in Antwerpen, woont sinds 1992 in Sint-Niklaas
• Horeca-uitbater café in centrum (‘De Filosoof’ en ‘’t Elfde Gebod’)
• Voordien lesgever Bijzonder Onderwijs
• Voorzitter en jeugdtraining Sint-Niklase soft- en basketbalclub
Politiek gaat de interesse van Marcel uit naar het horecagebeuren. Hij verwacht van
het stadsbestuur een veilige en aangename stad waarin zelfstandigen, en horeca-uitbaters in het bijzonder, worden ondersteund. Een goede samenwerking tussen de
verschillende actoren is dan ook een must.
Daarnaast toont hij veel interesse voor sport en jeugdwerking. Het spreekt vanzelf dat
hij vanuit zijn functie in een kleine club en een kleine sport, veel te maken krijgt met
het gevecht om zo’n club leefbaar te houden. Vele kleinere sporten worden nog steeds
stiefmoederlijk behandeld. Het aanbod van leuke, goed georganiseerde sportclubs of jeugdverenigingen moet dan ook degelijk ondersteund worden
door het stadsbestuur.
Marcel was jaren lid van de VU. Zijn keuze voor de N-VA was daar een
logisch gevolg van. Als het over de Vlaamse zaak gaat, kan hij behoorlijk emotioneel uit de hoek komen. De N-VA is voor hem de partij die
alle mensen kansen wil geven, van welke afkomst ze ook zijn. Kansen
krijgen, betekent ook verplichtingen hebben. Hierbij is een goede wisselwerking en juiste inleving van beide partijen noodzakelijk.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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