Veerle: Ik ben vooral geïnteresseerd
in welzijn en in het stedelijk onderwijs en kinderopvang. Die ‘zachtere
dossiers liggen me het best.
Zijn er verwezenlijkingen waar jullie zich persoonlijk voor ingezet
hebben, waar jullie fier over zijn?

Onze Nieuwkerkse gemeenteraadsleden
Bart Merckx en Veerle De Beule aan
het Klompenmonument

Welke beleidsdomeinen vinden jullie persoonlijk erg
belangrijk?
Bart: Ik ben van bij het begin erg betrokken geweest bij de financiën van
de stad. Het zag er eind 2012 helemaal niet zo goed uit voor SintNiklaas. Het roer moest omgegooid
worden! Binnen de werkgroep die de
grote lijnen van het nieuwe financiële
beleid onderhandelde, hebben we
met de N-VA ervoor kunnen zorgen
dat er geen belastingverhogingen
kwamen, maar dat de stad ging bezuinigen op de personeelsuitgaven
en op de werkingskosten. Ook werden er samen met het OCMW synergievoordelen gezocht en gevonden.
Het is nu eenmaal zo dat het efficiënter is om sommige zaken samen te
doen. Als voorzitter van de commissie Financiën blijf ik de situatie trouwens op de voet volgen.
Verder ben ik ook veel bezig geweest
met mobiliteitsdossiers, ruimtelijke
ordening en welzijn.

Bart: Ik ben erg blij dat op mijn vraag
de verkeersveiligheid op de Klapperbeekstraat en Vijfstraten verhoogd
wordt. Er staat nu een verkeerslicht
op het kruispunt met de Uilenstraat,
zodat fietsers hier veilig kunnen
oversteken. In de toekomst komt er
een ribbelstrook tussen fietspad en
rijbaan. Op Vijfstraten komen fietspaden aan beide kanten van de weg. En
na overleg met de ouderraden en de
dorpsraad, wordt ook de schoolomgeving veiliger aangelegd binnenkort. Onze schepen Carl Hanssens
heeft hier ongelooflijk zijn best gedaan om ondanks het krappe budget
toch dit te kunnen realiseren.
Veerle: Ook de vernieuwing van het
klompenmonument is een pluim op
de hoed van de N-VA.
Bart: Ik heb me ook persoonlijk ingezet om in overleg met de politie de
veiligheid van de huisartsen met
wachtdienst te verhogen en om de
parkeerfaciliteiten voor zorgverleners
te verbeteren.
Veerle: Er gebeurt ook veel werk
onder de radar van de media, werk in
de commissies en in werkgroepen dat
misschien niet zo interessant is voor

Onze Nieuwkerkse mandatarissen (v.l.n.r.):
Berd Van Besauw, Geertje Afschrift,
Veerle De Beule en Bart Merckx.

sint-niklaas@n-va.be

de buitenwereld, maar wel erg belangrijk voor onze stad! De stad terug
financieel gezond krijgen zonder sociaal bloedbad. Tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening aan de
bevolking verhogen. Zorgen voor een
slankere, betere overheid mét oog
voor de zwaksten in onze samenleving. Ik ben er fier op dat ik daaraan
kan meewerken.
Jullie zijn goed uit de startblokken
geschoten. Wat mogen we in de toekomst nog verwachten?
Veerle: Er komt een nieuwe polyvalente vloer in ’t Verschil zodat de zaal
voor allerlei doeleinden kan gebruikt
worden. Hiervoor hebben we middelen voorzien. De werken zullen hopelijk binnenkort, na overleg met alle
gebruikers, worden uitgevoerd.
Bart: Ook de realisatie van het stadsbos in de Wallenhofwijk is een dossier dat we opvolgen. Het trage
wegel project komt naar Nieuwkerken. En zeer belangrijk voor Nieuwkerken is dat onze OCMW-raadsleden Bernd en Geertje het dossier
rond de toekomst van het rusthuis
Populierenhof volop mee voorbereiden. Ook hierover verwachten we
binnenkort meer duidelijkheid.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uitging geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiliggheid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).
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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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.
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de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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SINT-NIKLAAS

Klavertje
Vier

EEN TRANSPARANT PARKEERGELEIDINGSSYSTEEM
“Een transparant parkeergeleidingssysteem is een absolute noodzaak voor een centrumstad als Sint-Niklaas.
Vlakbij het winkelhart van Sint-Niklaas liggen zeven
parkings met in totaal 1 512 parkeerplaatsen. Bezoekers
moeten vlot de weg vinden naar deze parkings”, zegt
N-VA-schepen van Mobiliteit Carl Hanssens.

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

Dit najaar krijgt de Sint-Niklase stadskern een gloednieuw parkeergeleidingssysteem. Schepen van Mobiliteit
Carl Hanssens: “Een eenvoudige en duidelijke signalisatie
moet de zeven centrumparkings op de nieuwe parkeerroute zichtbaarder maken. We maken meteen een einde
aan het rommeltje verschillende soorten wegwijzers van
vandaag.”
“Een goede bewegwijzering vermindert ook het ‘parkeerzoekverkeer’ en houdt de beschikbare parkeerplaatsen in
de woonstraten vrij voor bewoners. We hadden bij het autovrij maken van de Stationsstraat specifieke maatregelen
aangekondigd om de parkeergeleiding naar de centrumparking te verbeteren.”

Schepen van Mobiliteit
Carl Hanssens met een
van de nieuwe borden

"Een goede signalisatie vermindert het
zoekverkeer en brengt bezoekers vlot
naar onze stad."

WAT STAAT ER CONCREET OP HET PROGRAMMA?
Eerst worden alle bestaande parkeerwijzers in de stadskern verwijderd. De nieuwe parkeergeleiding vertrekt
vanuit grote informatiepanelen op alle invalswegen met
vermelding ‘Volg P-route’. Op de P-route wordt telkens
de dichtstbijzijnde parking aangeduid. Aan de inrit van
elke parking staat nog een informatiebord met de naam
van de parking en het aantal plaatsen.

Verder krijgen twee parkings een nieuwe naam. De
‘Stationspleinparking’ wordt ‘Parking Stationsstraat’. De
naam ‘Siniscoopparking’ verdwijnt en wordt ‘Parking
Station’. Een volgende stap is de vervanging van het
dynamische parkeergeleidingssysteem naar een moderner systeem in 2015.

ZONDAG

16

NOVEMBER
2014

APERITIEFGESPREK
N-VA Sint-Niklaas nodigt u graag uit op haar aperitiefgesprek
met Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans.
U bent van harte welkom op zondag 16 november om
10.30 uur in Stadion Puyenbeke,
Watermolenstraat 104, 9100 Sint-Niklaas.

www.n-va.be/sint-niklaas

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Welzijnshuis opent de deuren
Op woensdag 12 november opent
het Welzijnshuis haar deuren en
kan u in het gloednieuwe gebouw
langslopen om een antwoord te vinden op al uw welzijnsvragen.
In het nieuwe Welzijnshuis kunnen
alle Sint-Niklazenaren terecht op één
adres voor vragen rond kinderopvang, betaalbaar wonen, energie,
seniorenzaken, integratie, armoede
en gelijke kansen, sociale dienstverlening, schuldbemiddeling, enzovoort.
De welzijns- en sociale diensten van
stad en OCMW verhuizen en gaan
voortaan samenwonen en intensief
samenwerken in het Welzijnhuis op
de Gerdasite. De N-VA-OCMWraadsleden Geertje Afschrift, Filip
Herman, Bernd Van Besauw en Koen
De Smet zijn samen met de schepenen Peter Buysrogge en Marijke
Henne enthousiast over de verregaande samenwerking tussen stad en
OCMW.

Onze OCMW-raadsleden (v.l.n.r.) Bernd Van
Besauw, Filip Herman, Koen De Smet en Geertje
Afschrift bij het toekomstige Welzijnshuis

WOORDJE VAN DE
VOORZITTER
Ondertussen is de mooie
nazomer reeds een tijdje achter
de rug.

We moeten onze eigen werking afstemmen op de vragen en de noden
van de burger, zo laagdrempelig en
klantvriendelijk mogelijk. Wie hulp
zoekt, vindt niet altijd zijn weg in het
brede aanbod aan dienstverlening.
Zeker niet als dat verspreid zit op
verschillende plaatsen.
Door de krachten op één plaats te
bundelen kunnen we onze burgers
gerichter verder helpen en sneller het
goeie duwtje in de rug geven!

Sint-Niklaas in het federaal parlement
Op 25 mei jongstleden geraakte Peter Buysrogge met 11.877 stemmen voor
de eerste keer verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een
zware, maar deugddoende campagne ging er aan vooraf.
De nieuwe federale regering kan nu ook
van start gaan. Vlaanderen koos voor
een centrumrechtse, economisch verantwoordelijke regering en die krijgt ze nu,
zowel Vlaams als federaal, eindelijk na
al die jaren. Op 25 juli keurde het N-VAcongres ook een nieuwe Vlaamse regering goed, met aan het hoofd Geert
Bourgeois, op wiens kabinet Peter vroeger woordvoerder was.
In tussentijd zit Peter uiteraard niet stil.
Hij is zich volop aan het inwerken in de
dossiers van defensie, politie en brandweer, binnenlandse zaken en veiligheid,
… Het echte werk kan nu beginnen.
En uiteraard zal hij als enige verkozen
N-VA’er uit het Waasland in de Kamer
de belangen van onze streek verdedigen
op het federale niveau.
www.peterbuysrogge.be

sint-niklaas@n-va.be

In de Vlaamse Regering heeft
de N-VA ondertussen haar start
niet gemist. Daarom hebben we
niemand minder dan Vlaams
viceminister-president Liesbeth
Homans uitgenodigd op ons
volgend aperitiefgesprek op
zondag 16 november.
Het stof van de federale regeringsvorming is ondertussen
gaan liggen. Ook hier stapte de
N-VA met een sterke ploeg in
de regering en neemt zo zijn
verantwoordelijkheid op van
het mandaat dat de kiezer ons
gegeven heeft op 25 mei
Op plaatselijk vlak werken we
met onze ploeg naarstig verder
om Sint-Niklaas nog gezelliger
te maken om te werken, te
wonen en leven. De autovrije
Stationsstraat is ondertussen
helemaal open gebloeid, het
huis van de Sint komt er terug
aan en Sint in de piste wordt
alsmaar groter.
Ook op cultureel vlak belooft
het een boeiend najaar te worden.
Ondertussen zijn we ook de
lijnen aan het uitzetten om een
beter en klantvriendelijker
parkeerbeleid uit te werken.
Hierover verneemt u binnenkort zeker meer.
Hans Van Landeghem
Voorzitter N-VA Sint-Niklaas

NIEUW IN SINT-NIKLAAS

Cultureel ambassadeurschap
Sint-Niklaas krijgt vanaf 2015 een cultureel ambassadeur. De gemeenteraad stelde op voorstel van schepen
van Cultuur Annemie Charlier en
vzw ACCSI de voorwaarden vast.
De titel is bedoeld voor individuen,
verenigingen, organisaties en instellingen met een onmiskenbare band
of een bijzondere betekenis voor de

stad en geldt voor twee kalenderjaren.
Met deze titel wil het stadsbestuur
bijdragen tot de fierheid over onze
stad. Een cultureel ambassadeur
verplicht zich ertoe het imago van de
stad uit te dragen over de regiogrenzen, liefst ook over de lansgrenzen.

Nieuwe judozaal
Op 21 november opent de nieuwe judozaal als
uitbouw van de sporthal Ter Beke.
Door de verhuis van jeugdhuis Troelant was de werking van de judoclub immers bedreigd. Nergens was
bij de nieuwbouwplannen van Troelant in de vorige
bestuursperiode een oplossing uitgedokterd voor de
judo. Schepen van Sport Peter Buysrogge nam het
initiatief en voorzag de nodige budgetten om een
extra zaaltje te bouwen aan de huidige sporthal.
Fractievoorzitter Filip Baeyens en schepen
Peter Buysrogge naast de toekomstige
judozaal Troelant

De jury 2014 bestaat uit Karl Van
den Broeck, voorzitter, Herman De
Vleesschouwer, secretaris, de deskundigen Eva Mouton, Bart Van Lokeren,
Jack Van Peer, Ilse Bats en schepen
van Cultuur Annemie Charlier.

Welkom in de enige
echte stad van de Sint!
Sint-Niklaas zet ook dit jaar haar deuren wijd open om
Sinterklaas te verwelkomen als enige échte stad van de
Sint. Met de gekende klassiekers én enkele nieuwe initiatieven wordt het Sinterklaasfeest nog unieker dan het
al was!

Feestelijk Sinterklaasprogramma
de Dag van de Sint

Sint in de Piste

We verwelkomen Sinterklaas en zijn Pieten in hun
stad.

Magie en spektakel in het
circus met Sinterklaas en
een boel acrobaat-Pieten.

het Huis van de Sint

wie zoekt die Sint

Alle curieuzeneuzen komen
te weten hoe en waar de
Sint en zijn Pieten zich voorbereiden op de grote dag.

Sinterklaaszoektocht voor
alle grote en kleine speurneuzen door het centrum
van de stad.

Nieuw dit jaar!

Het grote voordeel is dat er een permanente tatami
zal liggen. Filip Baeyens, Sinaainaar en N-VA-fractievoorzitter in de gemeenteraad, ziet nog een ander
pluspunt. “De zaal is toegankelijk vanuit de sporthal,
waardoor niet extra moest worden geïnvesteerd in
sanitair. De recent gerenoveerde kleedkamers van de
sporthal kunnen hiervoor gebruikt worden.”
Peter Buysrogge voegt nog toe: “De zaal is veel meer
dan een judozaal alleen. Er kunnen ook nog vele andere disciplines beoefend worden, zoals andere gevechtsporten, kleuterdans, gym, yoga, enzovoort.”

Vind ons op Facebook en op Twitter!

Zoek op TV-Oost mee naar de ‘Schat van de Sint’. Neem
een blik achter de schermen van het circus tijdens de Sinterklaasnocturnes. Geniet in de stadskern van de aangeklede winkeletalages en snuif de unieke sfeer van de Stad
van de Sint. Grote Sinterklaasfans kunnen nadien hun
dorst wegspoelen met een uniek Sint- of Pietenbier dat
enkel verkrijgbaar is in de Sint-Niklase horeca en wie wil
kan zelfs ‘Wegdromen in de stad van de Sint’ en genieten
van een speciaal Sinterklaashotelarrangement.

Meer weten?
www.stadvandesint.be

Schepen Marijke Henne wil
Sint-Niklaas nog meer op de kaart zetten als de enige echte stad van de Sint.

…IN NIEUWKERKEN
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 werd
de N-VA de grootste partij in
Sint-Niklaas. Twee kandidaten uit Nieuwkerken werden
verkozen als gemeenteraadslid: Veerle De Beule en Bart
Merckx. Daarnaast werden
ook twee kandidaten uit ons dorp afgevaardigd naar de OCMW-raad: Geertje Afschrift en Bernd Van Besauw.
Bijna 2 jaar na de verkiezingen vonden wij het tijd om eens te polsen hoe onze
gemeenteraadsleden het doen ondertussen. Veerle is 41 jaar, moeder van 3 kinderen en van opleiding zorgkundige. Bart Merckx is 40 jaar, vader van 2 dochters, en werkt als huisarts in ons dorp.
Voor de eerste keer verkozen worden als gemeenteraadslid moet toch
wel een speciaal gevoel geven.
Waren jullie verrast ? Hoe voelden
jullie zich ?
Veerle: Wij waren vooral super blij!
De N-VA haalde een zeer goede score
hier in Sint-Niklaas. We werden de
grootste partij en lijsttrekker Lieven
Dehandschutter kon burgemeester
worden. Maar dat succes viel niet uit
de lucht. Het was de kroon op jaren
inzet en werken in stilte. We luisterden naar de burgers, lazen het memorandum van de dorpsraden en andere
adviesorganen, en vertaalden dit naar
een duidelijk politiek engagement dat
terug te vinden was in ons partijprogramma.
Bart: We hadden een goede score verwacht. Maar toen de resultaten die
zondagavond van de verkiezingen
nog beter bleken dan we hadden kunnen dromen, werd de champagne
ontkurkt. Even tijd om te feesten, om
deze beloning voor maanden hard
werken te vieren. Maar al snel riep de

?

? ?

realiteit. Diezelfde avond nog vormden we samen met het Kartel een
meerderheid, en de maanden nadien
werd er druk vergaderd en onderhandeld om het nieuwe beleid uit te stippelen. Dat waren heel hectische
maanden.
Al die drukke avonden. Kunnen jullie een gezin, werk en een politiek
ambt combineren?
Veerle: Het is niet altijd evident om al
die dingen te combineren, maar we
doen ons best. We zijn uiteindelijk
verkozen en we mogen onze kiezers
toch niet ontgoochelen.
Bart: Ik werk in een huisartsen
groepspraktijk. Dus als ik naar een
vergadering moet, worden de patiënten toch verder geholpen door de collega’s. Ik blijf het ongelofelijk boeiend
vinden om me te kunnen inzetten in
de gemeentepolitiek.

Lees verder op de achterkant

Laat je horen!
Heb je een vraag over het beleid van de N-VA
in Sint-Niklaas? Dan kan je deze nu rechtstreeks
stellen aan de burgemeester en de schepenen.
In een volgende nummer selecteren we een
vraag en wordt deze beantwoord. Wordt jouw
vraag gekozen, dan win je een persoonlijke verrassing!
Laat je vraag, suggestie of opmerking achter via
e-post op sint-niklaas@n-va.be of stuur je brief
naar Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas.

sint-niklaas@n-va.be

…IN BEELD

LINDA
METTEN
Leeftijd
45 jaar
Gezin
Gehuwd en twee kinderen:
Lente (12 jaar) en Parel (6 jaar).
Beroep
Zaakvoerder van een gespecialiseerde schilder- en restauratiezaak. We doen algemene
schilderwerken, penseelwerken
tot bladgoudverguldingen. Zo
hebben we in onze eigen stad
het gevleugelde beeld op het
Regentieplein en de heraldische
wapenschilden op de cipierage in alle glorie hersteld. Ook
hebben we meegewerkt aan de
restauratie van de Onze-LieveVrouwkerk.
Functie
Bestuurslid
Hobby’s
De zorg voor onze 9 kippen,
3 ganzen, 8 katten en 2 honden.
Als er tijd overblijft, lees ik
graag een goed boek. Volgend
jaar wil ik deelnemen aan de
ballonloop. Hiervoor trainen
zal een hobby worden in 2015.
Hoe combineer je privé en politiek?
Goed plannen en organiseren.
Gelukkig gaan de kinderen en
mijn man steeds mee als er iets
te doen is voor N-VA. Behalve
naar de vergaderingen gaan,
dat doe ik alleen.
Mijn grootste ambitie
Om op lokaal vlak iets kunnen
betekenen voor dierenwelzijn.
Levensmotto
Een zaak onmogelijk achten is
haar onmogelijk maken!

