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SINT-NIKLAAS
Woordje van de
voorzitter

UITBREIDING VAN CAMERABEWAKING IN STADSKERN
Sinds begin dit jaar is de stadskern van
Sint-Niklaas nagenoeg helemaal gedekt
door camerabewaking. Er werden in totaal 21 nieuwe camera’s geplaatst, terwijl er voordien slechts vier hingen.
Die vier (twee op de Grote Markt en
twee op het Sint-Nicolaas- plein) werden ook vervangen door moderne camera’s met een betere beeldkwaliteit.
Daarnaast kwamen er camera’s bij in de
Stationsstraat, op het Stationsplein, in
de Noordlaan (achter het station, van de
VDAB tot aan ’t Bau-huis), op het
Onze-Lieve-Vrouw- plein, op het Hendrik Heymanplein en op het kruispunt
Parklaan-Moerland-straat.

2013 ligt alweer een tijdje achter
ons, tijd om vooruit te kijken!

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

In de nationale politiek bepaalt de
moeder aller verkiezingen de
komende maanden volledig de
agenda. Op 25 mei trekken we met
zijn allen naar de stembus om een
nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement te kiezen.
De N-VA streeft naar de ‘Verandering voor Vooruitgang’, die zo
broodnodig is voor de toekomst
van Vlaanderen, voor de toekomst
van onze kinderen en kleinkinderen.
Wij hopen dat we met die boodschap ook vanuit Sint-Niklaas een
sterk mandaat zullen krijgen om te
bouwen aan een sterk, warm, actief,
ondernemingsgezind en solidair
Vlaanderen.
Ondertussen zitten we hier in SintNiklaas uiteraard ook niet stil en
timmeren we dagelijks hard aan de
weg om onze stad nóg gezelliger te
maken,
voor al wie
er werkt,
woont of
toevallig
eens langskomt.
Hierover
lezen jullie
meer verder in dit
blaadje.

HANS VAN LANDEGHEM
Voorzitter
N-VA Sint-Niklaas

www.n-va.be/sint-niklaas

Klavertje
Vier

Burgemeester Lieven Dehandschutter is
overtuigd van het nut van meer camera’s.

AL HUN NUT BEWEZEN
Burgemeester Lieven Dehandschutter is een overtuigd voorstander van meer
camera’s: “Ik zie drie voordelen. Ten eerste heeft de aanwezigheid van camera’s
een ontradend effect. Wie iets wil mispeuteren, is minder geneigd dit te doen
als hij weet dat er een camera in de buurt is. Ten tweede kan de politie sneller
ingrijpen als ze merkt dat er incidenten zijn. Ten derde kunnen de feiten door
de opgenomen beelden worden bewezen
en kunnen de daders gemakkelijker worden geïdentificeerd.” Inmiddels hebben de
nieuwe toestellen hun nut reeds bewezen,
want de voorbije weken werden enkele
misdrijven opgehelderd dankzij de camerabeelden.

LEEFBAARHEID STADSKERN PRIORITAIR
De plaatsing van de camera’s kadert in het
veiligheidsplan van de politie, waarin de
leefbaarheid van de stadskern een prioriteit is. Ook een zichtbare
politieaanwezigheid en de drugsbestrijding moeten daartoe bijdragen. Andere
aandachtspunten zijn: verkeersveiligheid, inbraken, fietsdiefstallen en
computercriminaliteit.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA drukt stempel
op stedelijk meerjarenplan 2014-2019
De gemeenteraad van Sint-Niklaas
keurde eind december het stedelijk
meerjarenplan 2014-2019 goed.
Ondanks de noodzakelijke besparingen en zonder een stijging van de
personenbelasting of de onroerende
voorheffing werden toekomstgerichte
keuzes gemaakt in het belang van de
gezinnen, bedrijven en verenigingen.
Schepen Peter Buysrogge geeft voorrang aan een klantvriendelijke administratieve dienstverlening. Hij wil de
lokettenwerking in het stadhuis reorganiseren. Ook een verdere digitalisering en samenwerking met het OCMW
moeten daartoe bijdragen. Als schepen
van Sport wist hij een groter budget in
de wacht te slepen dan in het verleden. Belangrijk zijn onder meer de renovatie van sporthal De Witte Molen,
de bouw van een nieuwe judozaal in
Sinaai en de werken aan het stedelijk
zwembad.

“Een groter budget voor
sport is goed voor groot
en klein.”
Dankzij schepen van Cultuur Annemie Charlier verhuist het stadsarchief
naar een nieuwe vleugel van het stadhuis aan de Parkstraat. De bibliotheek
zal de noodzakelijke renovaties ondergaan. Ondertussen wordt er gewerkt
aan een masterplan voor het Hendrik
Heymanplein, met o.m. een nieuw bibliotheekgebouw. Daarnaast worden
het Huis Janssens (Zamanstraat) en de
Vrije Ateliers (Rode Kruisstraat) gere-

IN BEELD

Bernd Van Besauw

noveerd en krijgt de muziekacademie
extra ruimte op de VTS-site.
Voor schepen van Mobiliteit Carl
Hanssens zijn de verwezenlijking van
de Oostelijke Tangent (verbinding
Unigro-E17) en de heraanleg van het
kruispunt Driekoningen topprioriteiten. Daarnaast gaat hij verder op zijn
elan om van Sint-Niklaas een echte
fietsstad te maken. Als schepen van
economie wil hij het succes van
de vernieuwde Stationsstraat de
komende jaren bestendigen en versterken. Tevens wil hij voor de industrieparken een bedrijventerreinmanagement op poten zetten.

“We bouwen Sint-Niklaas
uit tot een echte ﬁetsstad.”
Schepen van Kinderopvang Marijke
Henne stelt de vestiging van een
vierde kinderdagverblijf (i.s.m. het
OCMW) in het vooruitzicht. Op het
VP-plein aan het Industriepark-Noord
komt er een nieuw onderkomen voor
de buitenschoolse kinderopvang en in
Belsele wordt de huisvesting van de
buitenschoolse kinderopvang vernieuwd. Als schepen van stedelijk
basisonderwijs wil zij de containerklassen van De Droomballon in
Nieuwkerken vervangen door nieuwbouw.

Leeftijd: 43 jaar
Gezin
Ik ben een alleenstaande vader
met twee fantastische kinderen in
co-ouderschap: Rinske (12 ) en
Jitse (10).
Beroep
Leerkracht biologie en milieu
Functie bij N-VA
Ik zetel in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dat is het
bestuur van het OCMW, en in het
BC Sociale Dienst. Ik ben ook lid
van de raad van bestuur van vzw
Den Azalee.
Hobby’s
Geschiedenis, lezen, muziek
beluisteren, kamperen met de
kinderen, …
Hoe combineer je privéleven met
je politieke activiteiten?
Dat is niet altijd even eenvoudig.
Gelukkig is mijn politieke agenda
flexibel, zodat ik het merendeel
van mijn activiteiten kan plannen
als de kinderen niet bij mij zijn.
Wat is je grootste ambitie of
uitdaging?
Ik wil mijn kinderen zien opgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste en kritische volwassenen.
Politiek engageer ik me voor een
Vlaamse republiek binnen een
Europa van volkeren.

V.l.n.r.: Carl Hanssens, Annemie Charlier,
Lieven Dehandschutter, Peter Buysrogge,
Marijke Henne.

sint-niklaas@n-va.be

Levensmotto
Eerlijkheid en vriendschap zijn
onvoorwaardelijk.

Feest van de burgemeester
Vrijdag

21

FEBRUARI
2014

Welkom vanaf 19.30u
in Foyer De Spiegel
Van Britsomstraat 21,
Sint-Niklaas
Met een tombola, optredens en muziek

Kaarten zijn verkrijgbaar via de
bestuursleden van N-VA Sint-Niklaas
De opbrengst van het feest wordt geschonken aan
inloopcentrum Den Durpel (CAW)

Aperitiefgesprek
Zondag

2

MAART
2014

Welkom om 10.30u in de
voetballoge van sportcentrum
Puyenbeke,
Watermolendreef 104
in Belsele

De burgemeester en N-VA-schepenen blikken terug
op een bewogen 2013 en kijken vooruit naar de
komende maanden. Ze presenteren u een blik achter
de schermen van de Sint-Niklase politiek.

Meer info via www.feestvandeburgemeester.be

Boeiend en bewogen 2013, ook voor Jong N-VA
Jong N-VA-voorzitter Raf Praet kreeg afgelopen jaar het
aanbod om te doctoreren in Groningen, dus moest er een
vervanger gekozen worden. De verkiezingen zorgden
voor een hele verschuiving binnen het bestuur: Maxime
Callaert werd de nieuwe voorzitter, Igor Praet werd ondervoorzitter en Stijn Van Cleemput werd de nieuwe
secretaris. Kelly Van Elslande bleef penningmeester en
Raf Praet werd wegens bewezen diensten gebombardeerd
tot erevoorzitter. In de OCMW-raad wordt Raf gedurende
zijn afwezigheid vervangen door Koen De Smet.
Jong N-VA organiseerde ook in 2013 een pak leuke activiteiten. We vierden Saint-Patricksday met een kroegentocht, we gaven samen bloed voor het Rode Kruis onder
het motto "bloed geven doet leven", we vierden het herstel van de gevaarlijke voegen op het Apostelplein, we
organiseerden onze jaarlijkse zangavond, we vierden de
Europese Dag van de Talen en sloten het jaar af op de
kerstmarkt van Belsele.
Met vier jongerenmandatarissen - Raf Praet in de OCMWraad en Cansu Özen, Kelly Van Elslande en Maxime
Callaert in de gemeenteraad - hadden en hebben we een
sterk jongerenteam klaarstaan om de Sint-Niklase jeugd
een stem te geven in het beleid.

V.l.n.r.: Steven Dehandschutter,
Maxime Callaert en Kelly Van Elslande.

2014 belooft minstens even boeiend te worden. Goesting
gekregen om mee te doen? Altijd welkom, geef ons
gerust een seintje via
maxime.callaert@n-va.be

Laat je horen
Heb je een vraag over het beleid van N-VA in Sint-Niklaas? Dan kan je deze nu
rechtstreeks stellen aan de burgemeester en de schepenen.

Volg N-VA Sint-Niklaas ook
op de sociale media

In een volgende nummer selecteren we een vraag en wordt deze beantwoord.
Wordt jouw vraag gekozen, dan win je een persoonlijke verrassing!

N-VA Sint-Niklaas

Laat je vraag, suggestie of opmerking achter via e-post op sint-niklaas@n-va.be of
stuur je brief naar N-VA Sint-Niklaas Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas.

@nva_sintniklaas

www.n-va.be/sint-niklaas

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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