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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 31 juli.

“Blijf de corona veiligheids-
maatregelen respecteren!”
Volgens burgemeester Lieven Dehandschutter is de coronacrisis een van 
de donkerste periodes in onze naoorlogse geschiedenis. Wij vroegen hem 
hoe Sint-Niklaas zich door deze crisis worstelt.

Hoe zwaar werd de Sint-Niklase 
bevolking geraakt door het  
coronavirus?

Tot eind juli werd bij meer dan 330 
personen een besmetting  
vastgesteld. Helaas zijn er in onze 
ziekenhuizen en woonzorgcen-
tra ruim 80 personen overleden, 
dikwijls na onnoemelijk lijden en 
zonder een menswaardig afscheid te 
kunnen nemen van hun naasten. Ik 
wil hulde brengen aan onze zorg- en 
hulpverleners en iedereen die zich 
heeft ingezet in bijzonder moeilijke  
omstandigheden.

Hoe pakte het stadsbestuur de  
voorbije maanden de communicatie 
naar de bevolking aan?

Sinds het begin van de crisis 
informeren wij de bevolking heel 
intensief via verschillende kanalen. 
We namen ook extra voorzorgs-
maatregelen, zoals het verplicht 
dragen van een mondmasker in de 
zone Stationsplein-Grote Markt-H. 
Heymanplein vanaf eind juli. 

Bent u tevreden over de naleving 
van de coronamaatregelen in onze 
stad? 

Het overgrote deel van onze  
bevolking geeft blijk van burgerzin 
en solidariteit. Daarvoor wil ik alle 
inwoners feliciteren. Er is echter ook 
een kleine minderheid die bewust 
in de fout gaat, met het sluikstorten 
als meest ergerlijke uitwas. Dat is 
onduldbaar. Tot slot roep ik onze 
inwoners op om de veiligheidsmaat-
regelen te blijven respecteren. Er 
staan immers levens op het spel.

Lieven Dehandschutter
Burgemeester

Aperitiefgesprek met Matthias Diependaele op 4 oktober (p.3)Openbare werken in een stroomversnelling (p.2)
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Een speciale, ongeziene zomer

Beste inwoner

Ik hoop dat jullie ondanks alles toch kunnen 
genieten van deze erg speciale zomer. Een  
zomer zonder grote feesten, kermissen en 
andere evenementen. Ook geen Vredefeesten 
begin september, de wereld werkt even anders 
in tijden van corona.

Op politiek vlak is er goed doorgewerkt.  
Sommige zaken zitten zelfs in een  
stroomversnelling, zoals de verkeers- 
aanpassingen in onze stad. De circulatie  
aan het station is gewijzigd en ook de  
rijrichting aan het Brugsken is ondertussen 
eenrichtingsverkeer geworden, staduitwaarts.

Hoe ons najaar er zal uitzien, is nog koffiedik 
kijken. Als alles goed verloopt, komt minister 
Matthias Diependaele op 4 oktober naar Sint-
Niklaas voor ons aperitiefgesprek. Plaats van 
afspraak is het cultuurcafé Tijl op Puyenbeke. 
Meer details lees je verderop in dit Klavertje 
Vier. Ik hoop iedereen daar gezond en wel te 
mogen begroeten. Uiteraard staat of valt alles 
met de evolutie van de grootste gezondheids-
crisis sinds mensenheugenis. Hoe zal het 
coronavirus zich verder gedragen?

Graag richt ik ook nog een woordje van  
dank aan onze burgemeester Lieven  
Dehandschutter. Samen met de crisiscel loodst 
hij onze stad op een voortreffelijke manier 
door deze bijzondere periode. Ook nog een 
pluim voor iedereen die zich de laatste weken 
en maanden op eender welke manier heeft 
ingezet. Bedankt!

Hou het gezond en veilig.

Hans Van Landeghem
Afdelingsvoorzitter



sint-niklaas@n-va.be

Openbare werken zitten in een stroomversnelling
Ondanks de coronacrisis zijn er in onze stad veel werken doorgegaan die een belangrijke bijdrage leveren voor de  
verkeersveiligheid van de voetganger en de fietser. Schepen Carl Hanssens geeft een stand van zaken.

•  Op het Stationsplein werd de autocirculatie aangepast. Langs 
de Kleine Laan rijdt het autoverkeer nu rechtdoor. Daardoor 
wordt de hoek Stationsstraat Stationsplein autovrij en zijn er 
geen conflicten meer tussen auto en fietser of voetganger.  
De horecazaken daar kunnen met een gerust hart de terrassen 
uitbreiden.

•  De fietssnelweg naar Hulst (de zogenaamde F411) is opnieuw 
geasfalteerd. Die was in zeer slechte staat. Toch is dat slechts 
een tijdelijke oplossing. In samenwerking met Sint-Gillis-Waas 
bereiden we de verbreding van de F411 voor over de ganse 
lengte.

•  De Gasmeterstraat werd een fietsstraat. Een rode laag over 
het asfalt accentueert dat nog wat extra. Het is een van de vier 
nieuwe fietsstraten in onze stad (Ankerstraat, Truweelstraat, 
Hemelaerstraat).

•  In de Gentstraat zijn de rioleringswerken zo goed als afgerond. 
De Gentstraat kreeg een mooi nieuw breed fietspad.  
De Nauwstraat volgt in het najaar.

•  In de Omloopdreef was het jarenlang putten vullen.  
Met een mooi tweesporenpad wordt het aangenaam fietsen  
en wandelen.

•  Het project ‘winkelwandellus’ staat voor de vernieuwing van 
zowat alle straten rond de Stationsstraat. Werken beginnen 
deze zomer in de Paul Snoekstraat, Van Britsomstraat,  
Broodstraat en Casinostraat.  Straten worden groener met 
meer ruimte voor voetgangers en fietser.

•  Op de Parklaan zijn de werken aan de fietspaden afgerond. 
Alle klinkers zijn vervangen door comfortabeler beton en de 
fietser blijft steeds op dezelfde hoogte bij het kruisen van  
de zijstraten. 

•  Het Brugsken wordt eindelijk eenrichtingsverkeer.  
De fietser komende van de N70 krijgt een fietspad in  
tegengestelde richting. De chaotische toestanden moeten  
hiermee tot het verleden behoren.

Nieuw openbaar vervoerplan  
voor het Waasland
De Lijn stelde een nieuw openbaar vervoerplan voor het Waasland voor.  
Het nieuwe plan bevat drie grote krachtlijnen.

Betere verbindingen met de deel- en buurgemeenten: In de daluren is er elke 
20 of 30 minuten een busverbinding met de gemeenten rond Sint-Niklaas. 
Inwoners van Sinaai en Belsele krijgen elk kwartier een verbinding met de 
stad ter beschikking.

De vier stadslijnen worden een grote stadslijn die een lus rijdt van het  
Waasland Shopping Center, naar de klinieken, het station, de Watermolen-
wijk, Valk, de Baenslandwijk en het Welzijnshuis, Tereken en terug naar  
het shopping center. Dat in beide richtingen, elk half uur.

Meer budget voor mindervalidenvervoer.

Het nieuwe plan moet nog in detail uitgewerkt worden, maar moet ingaan 
vanaf januari 2022.
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Carl Hanssens
Schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsontwikkeling
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Eerste stappen richting sport- en recreatiepark Puyenbeke
Sinds kort is sportsite Puyenbeke een discipline rijker: er is geïnvesteerd in de aanleg van een modern baseballterrein, waar 
WBA Foxes haar stek vindt. Binnenkort zal er ook een BMX-parcours aangelegd worden.

Schepen van Sport Peter Buysrogge: “We zetten de eerste stappen richting een heus sport- en recreatiepark. Niet 
alleen de clubgebonden sporter, maar ook de individuele sporter en recreant zal er de komende jaren zijn gading 
vinden. Bovendien wordt de hele omgeving ‘doorwaadbaar’ voor de zachte weggebruiker. En als klap op de vuurpijl: 
we maken werk van de bouw van een nieuw zwembad. Dat alles in samenspraak met alle betrokkenen.”

Peter Buysrogge
Schepen van Sport

Solidariteit kent geen generatiekloof
Wie dacht dat de VSI (Vlaamse Senioren Inspraak) het tijdens de coronaperiode rustig aan deed, vergist zich. Toegegeven, de 
activiteitsgraad lag door de opgelegde maatregelen minder hoog dan anders. Toch werd er intern niet stilgezeten.

Zo ging de VSI enthousiast in op de vraag van onze  
burgemeester Lieven Dehandschutter om mee te helpen om 
mondmaskers in te pakken en rond te bedelen in onze stad.  
Van ‘intergenerationele solidariteit’ gesproken!

Infoavond in september

Door de coronaperikelen werd de infoavond rond de  
hervorming van het erfrecht afgelast. Uitstel is echter geen afstel. 
In september wil de VSI de draad weer opnemen. Advocaat Jan 
Weyers uit Beveren zal een en ander komen toelichten. Een  
erfenis kan een grote impact hebben op iemands leven.  
Erfeniskwesties hebben in veel gevallen ook een erg emotionele 
kant. Daarom is het geen overbodige luxe om wat inzicht te 
krijgen over het onderwerp.

Woonzorgcentra

De lockdown heeft een ernstige impact op het leven en welzijn 
van onze oudere mensen. Iedereen zag de beelden van hoe  
bewoners in woonzorgcentra te lijden hadden onder de  
pandemie. Maandenlang kregen ze geen bezoek van hun  
partner, kinderen of kleinkinderen en waren er nauwelijks  

beschermingsmiddelen voor personeel en bewoners. Ook in het  
basisprotocol Cultuur stond een verbod om onze vijfenzes-
tigplussers te betrekken in de heropstart. Van discriminatie 
gesproken.

Een dag in het leven van…
Hoe waken we over ieders veiligheid in ons domein ‘De Ster’? Het overleg  
daarover begint al in alle vroegte vanuit mijn eigen woonkamer. Na de  
ochtenddrukte vertrek ik met de wagen naar Baasrode om te bespreken hoe  
we de scheepswerven verder ontsluiten voor het publiek. 

Tegen de middag moet ik dan weer naar de andere kant van de provincie. Daar 
staat een gesprek met de plaatselijke burgemeester op het programma over 
de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarna richting 
provinciehuis voor een nieuwe mix van online en fysieke vergaderingen met 
administratie, lokale overheden, kabinetsleden,… 

Het was aanvankelijk even wennen, maar inmiddels is digitaal vergaderen  
de norm geworden. Het is een blijver met heel wat efficiëntiewinst. Fysieke  
ontmoetingen hou ik enkel voor de hoogstnoodzakelijke dingen. Het corona-
virus heeft heel wat omgegooid. Maar sommige zaken veranderen niet: ook na 
zo’n drukke dag, kruip ik steevast in bed met een boek. Van ‘echt’ papier. 

Annemie Charlier
Gedeputeerde

 Staand: van links naar rechts: Hendrik Koninckx, Theo Verschueren, 
Bruno De Maeyer (overleden), Willy De Sterck. 
Zittend: van links naar rechts: Lutgarde Verstraete, Johan De Beule, 
Maria Nyika en Rita Waterschoot. 
N-VA Sint-Niklaas betuigt haar oprecht medeleven aan de familie van 
Bruno De Maeyer.
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Een nieuwe Grote Markt
Het stadsbestuur stelde eind juni een ontwerpteam 
aan dat onze Grote Markt een facelift moet geven. 
Vier teams gingen aan de slag om meer beleving 
te brengen en ontmoetingsruimte te creëren met 
veel ruimte voor terrassen en evenementen. Het 
winnende team mag nu aan de slag om hun ideeën 
samen met stadsbestuur, handelaars, bewoners, 
bezoekers en andere belanghebbenden verder uit te 
tekenen. De heraanleg is voorzien voor 2023-2024.

Cultuur in  
coronatijden
Mensen samen brengen is een van 
de essenties van cultuurbeleving. 
De gevolgen waren en zijn dan ook 
dramatisch. Alle publieksactiviteiten 
van onze verenigingen, van de stads-
schouwburg tot de bibliotheek, werden 
geannuleerd. Alle andere belevingen 
werden verplicht zichzelf opnieuw uit te 
vinden.

Gelukkig haalt zo’n crisis ook het beste 
naar boven in mensen. De bibliotheek 

werd een afhaalbib en is ondertussen 
terug open. Het museum heeft de deuren 
opnieuw geopend maar reserveren, 
handhygiëne en nieuwe looplijnen zijn 
het nieuwe normaal. De academies heb-
ben zich digitaal en online omgeschoold. 

Onze grootste zorg gaat momenteel 
echter uit naar het cultuurcentrum. 
Daar werden alle voorstellingen nood-
gedwongen geannuleerd en wordt het 
nieuwe theaterseizoen volop voorbereid.

Er komt in ieder geval steun voor onze 
verenigingen. Vlaanderen stelde Sint-
Niklaas 1,2 miljoen euro ter beschikking 
om cultuur, sport en jeugd te  
ondersteunen. Dat moet iedereen de 
nodige ademruimte geven om een 

  doorstart mogelijk te maken.

          
     Filip Baeyens
     Schepen van Cultuur

“Veiligheid voor  
voetganger en fietser  
is prioritair”

Schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en 
Stadsontwikkeling

Luk Huys nieuwe  
N-VA-fractievoorzitter
In volle crisis fractievoorzitter worden, het 
is iets bijzonders. Toch is dat het geval voor 
Luk Huys. Luk vervangt tijdelijk Maxime 
Callaert, die op zijn beurt Marijke Henne 
vervangt als schepen. “Ik dank mijn  
N-VA-collega’s uit de gemeenteraad  
voor hun steun en vertrouwen”, zegt onze 
kersverse fractievoorzitter.

Luk weigert zich naar eigen zeggen te profileren als fractievoorzit-
ter omwille van zijn fantastische voorgangers. “Ik wil gewoon de 
brug zijn tussen onze N-VA-groep in de gemeenteraad en het sche-
pencollege enerzijds en de andere partijen anderzijds. Dat houdt 
alvast een pak studiewerk in. Want als raadslid volg je slechts 
enkele bevoegdheden zeer specifiek, terwijl je als fractievoorzitter 
zo veel meer moet opvolgen. En opvolging zonder dossierkennis, 
dat gaan we niet doen, zou een voorganger zeggen.”

Overzicht wijzigingen binnen N-VA Sint-Niklaas:

Tijdelijke fractievoorzitter: 
Luk Huys

Vervangend schepen 
van Onderwijs: 
Maxime Callaert

Tijdelijk gemeenteraadslid:  
Christine Meert

Nieuwe communicatie-
verantwoordelijke:  
Filip Herman 
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Vlaamse feestdag in Sint-Niklaas en deelgemeenten
De afgelopen maanden waren er weinig momenten waar we echt feest konden vieren. Maar 11 juli is voor alle  
Vlamingen een gelegenheid om buiten te komen voor ‘ons’ feest.

We begonnen onze Vlaamse feestdag met het officiële gedeelte. Na de eucharistieviering gaf onze burgemeester Lieven Dehand-
schutter een toespraak over de Vlaamse veerkracht. De vendeliers en muzikanten van Boerke Naas sloten af met hun adembene-
mende vlaggenkunsten. Met N-VA Sint-Niklaas deelden we dit jaar niet alleen ijsjes uit op onze Grote Markt, we gingen ook naar 
alle deelgemeenten. Zo vulden we maar liefst duizend kinder-, en soms ook iets grotere handen, met een lekker 
ijsje van Cremerie François en Dolci Belloni. ’s Avonds hadden we een heleboel primeurs. Voor de eerste keer na de 
pandemie vertrok er een ballon vanop de Grote Markt. Ook voor de drie passagiers was het hun eerste vlucht. Nils 
won onze wedstrijd ‘de Langste vlag’. Dirk Hilgert nam afscheid van het bestuur en vloog richting Waasmunster. 
Niet alleen de passagiers waren in de wolken, alle aanwezigen genoten van een geslaagde 11 juli!

Bert De Laet, secretaris

Scholen klaar voor het  
nieuwe schooljaar
Onze Sint-Niklase scholen, goed voor meer dan 20.000  
leerlingen, kijken uit naar de start van het nieuwe schooljaar.

“Vorig schooljaar was 
een zeer aparte en bizarre 
periode met afstandsle-
ren, gesplitste klassen en 
aparte bubbels op speel-
plaatsen. Hoe het nieuwe 
schooljaar zal verlopen, 
kunnen we niet voorspel-
len. Toch maken onze 
scholen zich sterk dat ze 
op 1 september al hun leerlingen weer  
kunnen ontvangen”, vertelt schepen van  
onderwijs Maxime Callaert.

Maxime Callaert
Schepen van Onderwijs
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Op 4 oktober 2020 komt minister Matthias Diependaele 
naar het Tijl-café, in de Watermolendreef (aan het  
sportstadion) in Sint-Niklaas. De ontvangst start om 
10.30u en het aperitief-gesprek begint om 11 uur. Nadien 
biedt N-VA Sint-Niklaas een receptie aan.

Het einde wordt voorzien rond 14 uur. Het is uiteraard de 
bedoeling om de opgelegde coronamaatregelen toe te  
passen. Gelieve u te voorzien van een mondmasker.

Matthias Diependaele  
in onze stad

 
 
•  Samenstelling en eindredactie: 

Roel Vandecasteele

•  Foto’s: Filip Wouters,  
Roel Vandecasteele

•  Werkten mee aan dit nummer:  
Filip Baeyens, Peter Buysrogge, 

Maxime Callaert, Annemie 
Charlier, Lieven Dehandschutter, 
Willy De Sterck, Bert De Laet, 
Anthony Franssens,  

Carl Hanssens, Luk Huys,  
Klaartje Van Avermaet,  
Roel Vandecasteele. Hans  
Vanlandeghem, Filip Wouters.

Colofon
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


