Jaargang 9 • Nr. 1 • mei 2013

SINT-NIKLAAS
Bestuur N-VA Sint-Niklaas
grootste van Vlaanderen
Het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA
Sint-Niklaas is met 44 leden het grootste
van Vlaanderen. De nieuwe voorzitter is
Hans Van Landeghem (47). Hij volgt Peter
Buysrogge op en was reeds negen jaar
ondervoorzitter. Joris De Maere (54) werd
verkozen als ondervoorzitter. Hij draait al
mee sinds de oprichting van de N-VA.
Nieuwkomers zijn Koen De Smet (42) als
secretaris en Mario Van Dam (29) als
communicatieverantwoordelijke. Steven
Dehandschutter (25) is de nieuwe
penningmeester. Filip Herman (35) zorgt
verder voor de webstek en Johan De Beule
(61) blijft ledenverantwoordelijke.

V.U.: Hans Van Landeghem, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas - info@n-va.be

In de nieuwe bestuursploeg zetelen 27
door de leden verkozen bestuursleden
aangevuld met 17 mandatarissen (13 in de
gemeenteraad en 4 in de OCMW-raad).
Van de 44 bestuursleden zijn er 19 nieuw
in het bestuur.
"De gemeenteraadsverkiezingen waren
voor de N-VA een ongelofelijk succes: de
grootste partij van de stad, de grootste
fractie in de gemeenteraad. We laten onze
stem klinken in de stad en in het stadhuis.
Met deze ploeg van denkers en doeners
zijn we klaar om onze burgemeester,
schepenen en andere mandatarissen bij te
staan in het maken
van de juiste
beleidskeuzes.
Daarnaast willen
we de
voorbereidingen
aangaan voor de
moeder der
verkiezingen in
2014", aldus de
nieuwe voorzitter
Hans Van
HANS
Landeghem
VAN LANDEGHEM
voorzitter
N-VA Sint-Niklaas

www.n-va.be/sint-niklaas

Klavertje
Vier

N-VA NEEMT DE LEIDING IN HET NIEUWE STADSBESTUUR
In de nieuwe gemeenteraad van Sint-Niklaas is de N-VA met 13 zetels veruit de
grootste partij. Samen met het kartel van sp.a (8 zetels) en Groen (4 zetels) werd een
stabiele meerderheid gevormd. In het college van burgemeester en schepenen telt de
N-VA vijf vertegenwoordigers: burgemeester Lieven Dehandschutter en de
schepenen Peter Buysrogge, Annemie Charlier, Marijke Henne en Carl Hanssens.
Aan het hoofd van de N-VA-ploeg staat burgemeester Lieven Dehandschutter (54). Als
gewezen schepen en met 24 jaar ervaring in de gemeenteraad kent hij het stadhuis door
en door. Om zich als burgemeester volledig ten dienste te stellen van de bevolking nam
hij ontslag uit het Vlaams Parlement. Samen met de politie bereidt hij een nieuw
veiligheidsplan voor, waarin een belangrijke taak is weggelegd voor de wijkagenten.
Peter Buysrogge (37) uit Sinaai is schepen van Personeel, Sport en Wonen. Hij wil de
interne werking van de administratie verbeteren en nauwer samenwerken met het
OCMW. Daarbij moet de dienstverlening aan de bevolking centraal staan. Voor de sport
wil hij in overleg met de verenigingen een meerjareninfrastructuurplan opstellen. Peter
Buysrogge is ook voorzitter van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting.
Annemie Charlier (61) uit Belsele is schepen van Cultuur, Toerisme en Landbouw. Met
een jarenlange staat van dienst in het onderwijs, de politiek en het verenigingsleven is
zij de juiste vrouw op de juiste plaats. Tot haar takenpakket behoren onder meer het
Cultuurcentrum, de Stedelijke Musea, de Bibliotheek, de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
Marijke Henne (32) is schepen van het Stedelijk basisonderwijs, Kinderopvang,
Inburgering en Participatie. Zij wil de kwaliteit van de twee stedelijke basisscholen
hoog houden en een antwoord geven op de vraag naar meer kinderopvang.
Inburgering moet een stap naar integratie zijn met de daaraan verbonden rechten en
plichten. Participatie is volgens haar een versterking van de democratie.
Schepen Carl Hanssens (40) is verantwoordelijk voor Mobiliteit, Lokale Economie en
Werk. Hij wil werk maken van een vlotte bereikbaarheid van de stadskern met een
doordacht parkeerbeleid.
Doorgaand verkeer moet beter
doorstromen via de ring en de
invalswegen. Ook na de
voltooiing van de heraanleg van
de Stationsstraat wil hij gericht
nieuwe winkels naar de
stadskern aantrekken.
De vijf N-VA-spitsen in het stadsbestuur met
v.l.n.r. schepenen Marijke Henne en Peter
Buysrogge, burgemeester Lieven
Dehandschutter en schepenen Annemie
Charlier en Carl Hanssens.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De N-VA in de gemeenteraad
De gemeenteraadsfractie van de
N-VA mag gezien worden. Het zeer
sterke resultaat van de verkiezing
van 14 oktober 2012 is meer dan
zichtbaar. In de gemeenteraadszaal
zijn liefst 13 van de 41 zitjes bezet
door de N-VA!

V.l.n.r. boven: Filip Baeyens, Bart Merckx, Cansu Ozen,
Marcel Van Looy. V.l.n.r. onderste rij: Maxime Callaert,
Kelly Van Elslande,Veerle De Beule, Luk Huys.

Naast de burgemeester en de vier
schepenen zetelen er acht raadsleden
voor de N-VA. Deze situatie is
nieuw maar we leren snel.
Met inzet, gedrevenheid en een open
geest zijn we ondertussen een sterk
team geworden. Door onze grote
verscheidenheid (man/vrouw,
jong/minder jong,
studenten/zelfstandigen/vrije
beroepen/werknemers,
autochtoon/allochtoon en afkomstig
uit alle deelgemeenten), slagen we
erin op een zeer korte tijd een grote
dossierkennis op te bouwen. Twijfel
niet, zit je met een vraag of een
probleem, durf ons aan te spreken.

huisvader zijn’ is voor ons geen doel,
het is dé opdracht. We beseffen dat
we vandaag veel vragen van de
diensten en de administratie van de
stad. Maar deze inspanning moeten
we leveren om de toekomst te
garanderen.

over laten aan anderen. Wat we zelf
doen gaan we goed doen. Een andere
weg is er niet om de kosten
beheersbaar te houden en de
dienstverlening voor alle mensen te
verzekeren.

Ondertussen twijfelt er niemand aan
dat we mee besturen. ‘Een goede

We gaan verder in detail bekijken wat
we zelf moeten doen en wat we beter

Filip Baeyens
N-VA-fractievoorzitter gemeenteraad

Het klavertje vier van het OCMW
Het klavertje vier van de OCMW-raad staat garant voor een
sterke N-VA-stempel op het lokaal sociale beleid. Een warme
sociale stad voor de burger en door de burger staan centraal.
Onze stad, de stad waar senioren thuis zijn, krijgt een
aangepast seniorenbeleid. Onder de leuze ‘de kracht van
verandering’ brengen onze raadsleden nieuwe oplossingen en
visies om de maatschappelijke uitdagingen van vandaag in
kansen om te zetten.
De rechten van de burger gaan onvermijdelijk gepaard met
plichten. Een transparante en eerlijke dienstverlening gaat
hand in hand met een efficiënt beleid. Een intensieve
samenwerking tussen OCMW en de stad moet de
dienstverlening verbeteren. Een modern bestuur gaat hand in
hand met een doorgedreven digitalisering. Alle middelen
worden immers optimaal gebruikt om de burger voor honderd
procent te dienen.

V.l.n.r.: Raf Praet, Bernd Van Besauw, Filip Herman en Geertje Afschrift.

sint-niklaas@n-va.be

Vooral besparingen om financiële ramp te vermijden
Net als vele andere Vlaamse steden wordt ook
Sint-Niklaas geconfronteerd met zware financiële
uitdagingen. De stad beschikt nu nog over een mooie
spaarpot. Maar omdat de uitgaven meer stijgen dan de
ontvangsten, zouden de reserves bij een ongewijzigd
beleid over enkele jaren helemaal zijn opgebruikt. Het
nieuwe stadsbestuur wil dit vermijden en stelde daarom
onmiddellijk een plan op om de stadsfinanciën terug in
evenwicht te brengen.
De uitdaging is niet min: er moet jaarlijks ongeveer 7
miljoen euro (ongeveer 5 procent van het budget)
gevonden worden om de kloof te dichten tussen uitgaven
en ontvangsten. Dat is een reusachtig bedrag. Maar
sommige vergelijkbare steden staan voor een inspanning
die driemaal zo groot is. In Sint-Niklaas werkte het
stadsbestuur een pakket maatregelen uit, waarbij drie
vierde van het bedrag via besparingen wordt gerealiseerd
en één vierde door meer inkomsten.
In het financieel plan staan drie principes voorop:
1. geen verhoging van de personenbelasting en de
onroerende voorheffing;
2. het behoud van de basisdienstverlening aan de
bevolking;
3. een sociaal personeelsbeleid zonder naakte ontslagen.

MATTHIAS
DIEPENDAELE

De bezuinigingen die het stadsbestuur wil doorvoeren,
worden gespreid over verschillende domeinen. Er wordt
bespaard op de werkingskosten. Bijvoorbeeld door het
overdragen van bepaalde taken van de reinigingsdienst
aan de intercommunale Miwa en de stopzetting van de
gratis beerruiming. Met de provincie werden gesprekken
aangeknoopt over de uitbating van het recreatiepark De
Ster. Bepaalde premies zullen worden verminderd of
afgeschaft. De groei van de uitgaven voor politie, OCMW
en kerkfabrieken wordt afgeremd. Dat geldt ook voor de
personeelskosten (40 procent van het budget). Daarom
wordt met de vakbonden onderhandeld over het
personeelsstatuut. Het totaal aan investeringen (vooral
wegen en gebouwen) voor de komende zes jaar wordt
beperkt tot 45 miljoen euro.
Voor de verhoging van de inkomsten vertrekt het
stadsbestuur van het beginsel ‘de gebruiker betaalt’.
Daarom zal de saneringsbijdrage voor het waterverbruik
worden opgetrokken en zullen allerlei tarieven voor
producten en diensten van het stadsbestuur met
gemiddeld 18 procent stijgen (indexering inbegrepen).

Aperitiefgesprek
N-VA Sint-Niklaas nodigt u uit op een
aperitiefgesprek met

Matthias Diependaele
Fractievoorzitter N-VA Vlaams Parlement
Op zondag 9 juni 2013 om 10.30 uur
in Kasteel Walburg,
Walburgstraat 35,
9100 Sint-Niklaas
Iedereen welkom.
Gratis toegang.
Aansluitend receptie.

www.n-va.be/sint-niklaas

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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