OP STAP IN DE VERNIEUWDE KERKSTRAAT

met Christine Meert en Michel Van Raemdonck
De dorpskern van Belsele is voor fietsers de laatste tijd een pak aangenamer en veiliger geworden. Door de heraanleg
van de Kerkstraat zijn er nu fietspaden langs beide zijden van de weg. Ook de verlenging van het fietspad in de Gavermolenstraat tot aan de overweg is een goede zaak voor al wie met de tweewieler van Belsele naar Sinaai moet. In de
Kerkstraat zijn er op dit moment nog
problemen wat de doorstroming van
het verkeer betreft, maar die kunnen
mits enkel kleine ingrepen verholpen
worden. We hebben er het volle vertrouwen in dat schepen van mobiliteit
Carl Hanssens hiervoor een passende
oplossing zal vinden.

Inclusief onderwijs
In het DKO is inclusief onderwijs geen
loos begrip. Michels zwaar gehandicapte zoon vindt sinds dit jaar zijn
plaats in het jeugdatelier van juf
Brenda in Belsele. Samen met zijn persoonlijke assistente kan hij op zaterdag
naar de ‘les’. Hij geniet van het samenzijn met andere kinderen en al is het resultaat misschien niet hetzelfde als bij
andere kinderen, voor zijn zoon is dit
een fijne ervaring. Ook de andere kinderen hebben hem intussen aanvaard
als een van de klasgenootjes.

Michel Van Raemdonck en
Christine Meert in de
Kerkstraat

OP STAP LANGS DE TRAGE WEGEN

met Bert De Laet en Annemie Charlier
Toen Bert drie jaar geleden in Belsele kwam wonen, was hij aangenaam verrast door het groene karakter van Belsele. Zijn
buurt is nu een pak rustiger sinds de Hoge Bokstraat doorlopend is (enkel voor fietsers en voetgangers). En ook voor de
buren in het andere deel van de Hoge Bokstraat is er een oplossing uitgetekend in het nieuwe mobiliteitsplan dat schepen
Carl Hanssens heeft uitgewerkt.
Samen met de buren zijn we gaan wandelen langs de trage wegen in Belsele.
Het was voor velen een ontdekking om
te zien hoeveel mooie plekjes er in Belsele zijn.
Als binnenkort de Stadhoudersboswegel helemaal opengaat, kunnen we
vanuit onze straat het hele netwerk aan
trage wegen bereiken en wandelen van
de rand van Sint-Niklaas tot in Sinaai.
Een wandeling door Belsele is echt een
ideale familie-uitstap.

Bert De Laet en schepen
Annemie Charlier op stap in
Belsele

sint-niklaas@n-va.be

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:
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Wee maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter
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We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

W
Wee pompen 3,6 miljard
euro in de economie
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Wee laten de
W
belastingen dalen

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffde
d zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzekeert u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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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Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.
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SINT-NIKLAAS
VERANDERINGEN IN DE STEIGERS

Klavertje
Vier

Burgemeester Lieven Dehandschutter
en schepen Peter Buysrogge

Twee jaar geleden, na de verkiezingsoverwinning van 2012,
kondigde het nieuwe stadsbestuur een aantal grondige hervormingen van de stedelijke organisatie aan. Naast een
strak besparingskader beoogt het Witboek met het beleidsprogramma 2013-2018 ook heel wat veranderingen. Nu,
twee jaar later, is er al een hele weg afgelegd. Burgemeester
Lieven Dehandschutter en schepen van interne organisatie
Peter Buysrogge getuigen.

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

SAMENWERKING MET OCMW
Vooral de samenwerking tussen het stadsbestuur en het
OCMW is al duidelijk zichtbaar. Eind vorig jaar ging op de
vroegere Gerda-terreinen aan de Abingdonstraat het Welzijnshuis open, waar alle stedelijke en OCMW-diensten die
bezig zijn met welzijnsmateries, alsook een aantal verwante
organisaties, onderdak vonden. “Burgers kunnen er terecht
voor alle welzijnsgebonden zaken. Maar hier stopt het niet.
Binnenkort zullen de personeelsdiensten en alle uitvoerende
diensten ook fuseren. Ook andere ondersteunende diensten
willen we samenbrengen”, aldus burgemeester Lieven
Dehandschutter.

PERSONEELSHERVORMINGEN
“De afgelopen twee jaren hebben we ook een intern reorganisatietraject doorlopen”, zegt schepen Peter Buysrogge. “Het
personeelsbestand werd afgeslankt en tegelijkertijd hervormd
met een nieuw organogram, wat de personeelsleden toelaat

nog meer gericht bezig te zijn met de taken waarvoor ze
expertise hebben. Geen gemakkelijke opdracht die - met meer
dan 50 medewerkers minder op twee jaar tijd en dit zonder
naakte ontslagen - op besparingsvlak al stevige resultaten oplevert.”

MODERNE KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
Een derde verandering die het stadsbestuur wil doorvoeren
heeft betrekking op de stedelijke dienstverlening. Op dit moment telt het stadhuis zowat 60 loketten waar burgers terecht
kunnen. “We willen dit fundamenteel omgooien door een
centraal onthaal (een zogenaamde front office) te realiseren”,
verduidelijkt schepen Buysrogge. “Dienstverlening groeperen, en tegelijk inzetten op informatisering en een backoffice
met experts. We willen dit nieuw dienstverleningsconcept in
2016 in uitvoering brengen.”

FEEST VAN DE BURGEMEE
GEMEESTER
ZATERDAG 14 MAART
om 19U30
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Stad lanceert Prijs van de Economie
Een van de doelstellingen van dit
stadsbestuur is het aantal lokale jobs
omhoog krikken. Daarom wil SintNiklaas zich meer en meer profileren
als een stad waar het goed ondernemen is. Om dit te illustreren, organiseerde de stad op 6 november voor de
eerste maal de ‘avond van de economie’.
Die avond zette burgemeester Lieven
Dehandschutter en schepen van Economie Carl Hanssens ondernemers in
verschillende categorieën in de bloemetjes. Schepen Hanssens: “Het is niet
allemaal kommer en kwel: er zijn echte
pareltjes en groeibedrijven in onze
stad. Met deze prijzen willen we deze
bedrijven uitstraling bezorgen, in
maar vooral ook buiten onze stad. Bovendien kunnen we zo de ondernemers die nog durven investeren een
hart onder de riem steken.”

Sociale huisvesting
Slim investeren in stadsvernieuwing
ten voordele van de zwaksten in
onze samenleving, ook dat is de
N-VA. De Sint-Niklase Maatschappij
voor de Huisvesting (SNMH), met
N-VA-vertegenwoordigers Marijke
Henne (voorzitter), Steven Dehandschutter (ondervoorzitter) en
Christine Meert (bestuurslid) verhuurt momenteel 1 600 sociale huurwoningen verspreid over groot SintNiklaas. Een aanzienlijk aantal, dat
de volgende vier jaar zelfs zal stijgen
naar meer dan 2 000 woningen.
De
SNMH
heeft dus heel
wat nieuwe
projecten
voor de boeg,
zoals de Watermolenwijk
Steven Dehandschutter, schepen
II, Bobijnhof
Marijke Henne en Christine Meert
(de
oude
stadszalen), de VTS-site, de verbouwing van het voormalige rusthuis in
Sinaai en de nieuwe Clementwijk.
Wil je meer weten over de SNMH en
haar projecten? Surf dan naar
www.snmh.be.

sint-niklaas@n-va.be

Schepen van Economie
CARL HANSSENS

WOORDJE VAN DE
VOORZITTER
Alhoewel het nieuwe jaar ondertussen reeds een maand bezig is,
wil ik jullie via deze weg het allerbeste wensen voor 2015.

Bedrijf van het jaar werd het studiebureau SBE, dat vandaag al met 80
ingenieurs werkt aan prestige projecten zoals het Nicaraguakanaal. IJssalon ‘Cremerie Foubert’ werd retailer
van het jaar en ‘Soep en Zoet’ uit de
Stationsstraat werd starter van het jaar.

Jong N-VA geeft de jeugd
een stem in onze stad
Sinds kort heeft Jong N-VA SintNiklaas een nieuw bestuur. Stijn Van
Cleemput volgt gemeenteraadslid
Maxime Callaert op als voorzitter en
zal de volgende twee jaar de N-VA-jongeren leiden. Naast Stijn werd Igor
Praet verkozen tot ondervoorzitter,
Steven Dehandschutter tot secretaris en
gemeenteraadslid Kelly Van Elslande
tot penningmeester.
Gemeenteraadsleden Maxime Callaert
en Cansu Özen maken als mandataris
automatisch deel uit van het bestuur,
net als Raf Praet. De rest van het bestuur bestaat uit Chiara Brosens, Dieter
Meersman en Elliott Verbeecke. Een enthousiaste ploeg die hard
wil werken om jongeren
zo veel mogelijk te betrekken in de (gemeente)politiek. Zin om actief mee te
doen? Surf dan zeker eens
naar onze facebookpagina!

Het bestuur van Jong N-VA Sint Niklaas (v.l.n.r.)
Maxime Callaert, Steven Dehandschutter,
Igor Praet, Chiara Brosens, Stijn Van Cleemput,
Cansu Özen en Kelly Van Elslande.

Aangezien er dit jaar geen verkiezingen zijn, gaan we op dit
gebied een rustig jaar tegemoet.
Dit neemt echter niet weg dat er
ook voor dit jaar veel werk aan
de winkel is. Op federaal en
Vlaams niveau zullen de noodzakelijke hervormingen moeten
gebeuren. Laat ons hopen dat dit
in overleg kan gebeuren en dat
alle sociale partners zich hiervoor willen openstellen.
Ook in Sint-Niklaas doen we gestaag verder. Er staan ons nog
moeilijke maanden te wachten
door noodzakelijke wegenwerken die aan de gang zijn. Dankzij
deze werken kunnen we onze
stad en haar toegangswegen veiliger maken voor het verkeer en
in het bijzonder voor fietsers,
wat voor een scholenstad als
Sint-Niklaas toch wel belangrijk
is.
Hans Van Landeghem
Voorzitter N-VA Sint-Niklaas

N-VA KLEURT HET BELEID

FAMILIEDAG N-VA WAAS

Hoor zelf van burgemeester Lieven Dehandschutter,
onze N-VA-schepenen en onze OCMW-raadsleden
hoe de N-VA het beleid in Sint-Niklaas kleur geeft.
Met fractievoorzitter Filip Baeyens als moderator.

N-VA Waasland nodigt iedereen uit op haar
gezinsdag, zaterdag 21 maart om 14.30 uur in
Stadion Puyenbeke (Watermolenstraat 104,
9100 Sint-Niklaas)

Aperitiefgesprek op zondag 31 mei, 10.30 uur
(locatie volgt)

Alex Callier is eerste culturele ambassadeur van Sint-Niklaas
Op 3 januari werd, tijdens het nieuwjaarsconcert van de Muziekacademie,
Alex Callier (frontman van Hooverphonic) uitgeroepen tot allereerste
cultureel ambassadeur van onze stad,
geselecteerd op basis van de criteria
kwaliteit en continuïteit.
Schepen van Cultuur Annemie Charlier citeert uit het juryverslag: ‘Rockgroep Hooverphonic, met oprichter,
bassist en componist Sint-Niklazenaar
Alex Callier, is sinds vele jaren niet
meer uit de Vlaamse en Belgische popen rockscene weg te denken. Hun concept en muziek bracht hen inmiddels
ook bekendheid in heel Europa en de

VS. Het jaar van de internationale
doorbraak herinnert de voetballiefhebber onder ons zich ongetwijfeld:
Hooverphonic speelde in 2000 de openingsceremonie van het EK van dat
jaar dat plaatsvond in België en Nederland. Sindsdien is de carrière in stijgende lijn blijven verlopen.
De albums en singles die zij opnamen
getuigen van een voortdurende verkenningstocht naar nieuwe en boeiende muzikale horizonten, met een
opmerkelijk hoogtepunt in 2012:
‘Hooverphonic with orchestra’ met
nummers voor henzelf aangevuld met
een 62-koppig symfonisch orkest.

In persoonlijke interviews toonde Alex
Callier zich ondanks zijn lange buitenlandse verblijven en internationale carrière steeds weer een inwoner van
deze stad, die hier woont en thuis is.
Wij hebben de titel ‘cultureel ambassadeur van de stad Sint-Niklaas’ dan ook
aan Alex Callier aangeboden en voelen
ons vereerd dat hij die geaccepteerd
heeft en hem de volgende 2 jaar wil
dragen.’

Peter Buysrogge in de Kamer
Het parlementaire jaar is ondertussen al enkele maanden
bezig, maar van een rustige inloopperiode kunnen we
moeilijk spreken. Alle ministers hebben reeds hun beleidsplannen en de bijhorende begrotingscijfers voor
deze legislatuur voorgelegd aan de bevoegde commissies.
Voor onze fractie nam ik het voortouw in de commissie
Defensie. Een boeiend en moeilijk dossier, want Defensie
zal, zoals vele andere domeinen, hard moeten besparen,
maar dan wel met een duidelijke visie. Een afslanking van
ons leger, gepaard met een zichtbare verjonging, wordt een
eerste grote pijler. Daarnaast zullen buitenlandse missies
kritischer worden bekeken.
De inzet van onze troepen in het buitenland is zeker wenselijk wanneer dit een meerwaarde betekent. De beëindiging van de ontmijningsopdracht in Libanon, waar ik
samen met commissievoorzitster Karolien Grosemans en
minister Steven Vandeput (beiden N-VA) op bezoek ging,
is zo’n voorbeeld. De noodzakelijke opdracht van ons leger
is daar afgerond waardoor onze troepen terug kunnen
komen.

Vind ons op Facebook en op Twitter!

Federale volksvertegenwoordigers Karolien
Grosemans en Peter Buysrogge op bezoek
bij de militaire missie in Libanon

Naast Defensie hou ik mij ook bezig met dossiers die onze
stad Sint-Niklaas en het ganse Waasland aanbelangen. De
hagelstorm in het Pinksterweekend, de verkoop van het militair domein Westakkers en de omvorming van de FOD Financiën in het Waasland zijn enkele dossiers waar ik
momenteel volop mee bezig ben. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in deze dossiers en mijn verdere
parlementaire werk? Surf dan zeker eens naar
www.peterbuysrogge.be.

…IN BELSELE

…IN BEELD

Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen trad in maart 2014 ook een
nieuw afdelingsbestuur aan. Niet minder dan negen van de 41 bestuursleden
wonen en leven in Belsele. Schepen van Cultuur, Toerisme en Landbouw Annemie Charlier ging met hen op pad en maakte verslag van wat zij de troeven
vinden in hun gemeente en vooral waar zij de ‘Kracht van verandering en continuïteit’ vandaag ervaren.

(c) Lutgarde Verstraeten

De Belseelse bestuursleden,
met v.l.n.r. gemeenteraadslid
Luk Huys, Guido Stevens,
schepen en Kamerlid Peter
Buysrogge, schepen Annemie
Charlier, Monique De Bie,
Michel Van Raemdonck,
Christine Meert, Bert De Laet
en Johan De Beule.

JOHAN
DE BEULE
Leeftijd: 62 jaar
Gezin: 42 jaar gelukkig
getrouwd met Monique, twee
kinderen Veerle en Kris, zes
kleinkinderen
Beroep: banketbakker (op rust)

Monique De Bie en Luk Huys aan het
gemeentehuis van Belsele

CULTUUR BELEVEN IN BELSELE
MET LUK HUYS EN MONIQUE DE BIE

Hobby: Ik heb 32 jaar dienst in
het liefhebbersvoetbal met een
eigen ploeg. De liefhebberssport
heeft mij altijd aangesproken
omdat zij openstaat voor iedereen, niet alleen voor de beste
zoals in het profvoetbal. Daarnaast zet ik me in bij de werking
van de Gebroeders van Raemdonckkring in Sint-Niklaas. Je
vindt me regelmatig terug achter
de toog, wanneer ik de kring
openhoud bij activiteiten of verhuringen. Wij willen dat elke
Vlaming zich hier thuis voelt, los
van zijn politieke overtuiging.

Schepen Annemie Charlier wist ons
ook nog een nieuwtje te vertellen: volgend jaar staat de vernieuwing van de
vloer op het programma.

Cultuursubsidies
Ook binnen de Cultuursector werkt de
kracht van verandering. Enkele dossiers die al jaren aanslepen, worden nu
eindelijk opgelost. Onze socio-culturele verenigingen kunnen al jaren rekenen op uitgebreide mogelijkheden van
financiële en logistieke steun. En dit
blijft zo. De ondersteuning van onze
(semi-)professionele
verenigingen
bleef echter ondermaats. Ondanks de
moeilijke financiële tijden, zorgt de NVA er voor dat, naast De Casino en
WARP, ook muziekclub ’t Ey, theater
Tieret, Trio Goyvaerts, JTO en Nadar
eindelijk een belangrijke structurele

sint-niklaas@n-va.be

(c) Lutgarde Verstraeten

De bibliotheek
In Belsele hebben we een bibliotheek
die naam waardig. Naast een uitgebreid aanbod voor verschillende
doelgroepen is er ook een ruime
dienstverlening. Er zijn voortdurend
nieuwe aanwinsten. Op zoek naar iets
specifieks? De computers en het vriendelijke en behulpzame personeel staat
steeds tot uw dienst. Gevonden wat je
zocht, maar bevindt het zich in de centrale bibliotheek? Dankzij een goed
werkend interbibliotheek verkeer
komt je boek, cd of dvd zo over van
Sint-Niklaas. Kortom de bibliofiel
vindt in Belsele zeker zijn gading.

Functie binnen N-VA:
ledenverantwoordelijke van de
afdeling, voorzitter Vlaamse
senioreninspraak

financiële steun krijgen. Zij ondertekenen een verklaring waarmee zij zich
engageren om de missie van de stad
Sint-Niklaas mee vorm te geven, de
Vlaamse beleidsprioriteiten mee te realiseren en mee te werken aan stedelijke
initiatieven en projecten.

Feestverlichting
Sinds vorig jaar is er, onder impuls van
schepen van Economie Carl Hanssens,
eindelijk een kwalitatieve kerstverlichting gekomen in Belsele en de andere
deelgemeenten. De energiezuinige
LED-verlichting aan het gemeentehuis
en in de bomen op het dorpsplein zorgen ervoor dat ons dorp gezelliger
wordt in de donkere eindejaarsdagen.
Daarnaast zorgde het stadsbestuur ook
voor een terechte steun aan het middenstandsinitiatief ‘Belsele Wintert’ en
aan de organisatie van de kerstmarkt.

En dan is er nog de buurtwerking Het Paradijs. Ook daarvoor
zet ik me in. Buren bij elkaar
brengen en feestjes bouwen om
mekaar te leren kennen, is een
pluspunt in deze tijd van vereenzaming. En in mijn vrije tijd ga ik
op reis, liefst naar verre landen
om kennis te maken met de cultuur van andere volkeren.
Hoe combineer je privé en
politiek?
Alles goed en op tijd plannen, in
samenspraak met Monique.
Mijn grootste ambitie
De seniorenwerking van de
N-VA een goede start geven.
Levensmotto
Respect voor de waarden van iedereen.

