
Op naar een nieuwe Grote Markt
Het voorontwerp van de nieuwe 
Grote Markt is klaar. Het is een 
plan geworden dat onze Grote 
Markt omvormt van het grootste 
rondpunt van de stad tot een plein 
waar iedereen graag vertoeft. Er is 
ruimte voor horeca en evenemen-
ten, maar ook genoeg groen, leuke 
hoekjes en plekjes om te zitten en 
te genieten. De stad verwerkt 
momenteel de laatste opmerkingen. 
Nadien gaat het plan in de laatste 
rechte lijn richting aanleg.

Positieve vooruitzichten

Door de verbeterende corona-
situatie wordt het alsmaar 
makkelijker om elkaar opnieuw 
te ontmoeten. Te beginnen 
met ons aperitiefgesprek rond 
lokaal beleid op zondag 17 
oktober. Een maand later, op 
zaterdag 20 november, halen 
we onze verstijfde dansbeentjes 
nog eens boven op het Feest 
van de Burgemeester.

Wat het weer betreft, was het 
niet de beste zomer. Toch hoop 
ik dat u ervan genoten heeft. 
Intussen gaat ons politiek 
werk verder: de plannen voor 
de heraanleg en vergroening 
van onze Grote Markt worden 
duidelijker, het circulatieplan in 
onze stad wordt verder uitgerold 
en op sport- en cultuurgebied 
zitten onze schepenen niet stil.

Nu we weer aan ‘den toog’ 
mogen hangen, kunnen we 
daar of elders in gesprek gaan 
met elkaar. Want uw mening 
telt voor ons. Tot binnenkort!

Hans Van Landeghem
Voorzitter
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Verhoogde verkeersveiligheid in Sint-Niklaas (p.2) Opening speeltuin Mierennest in Belsele (p.3)

Belastingverlaging vanaf 2022
Vanaf 2022 verlagen de persoonsbelastingen voor alle Sint-Niklazenaren.

Peter Buysrogge, een tevreden schepen van Financiën, licht toe: 
“Nog voor de coronacrisis beslisten we om de lokale aanvullende 
personenbelasting in 2022 te verlagen van 8,5 naar 7,5 procent. 
Ondanks de financiële gevolgen van de coronacrisis en de inspanningen 
die we doen voor onze verenigingen en getroffen ondernemers, 
kunnen we woord houden. Dankzij een doordacht beleid houden we 
de stadsfinanciën gezond.”

€

€

€

©
 A

nn
e 

D
ek

no
ck

Noteer alvast in uw agenda!

 Aperitiefgesprek met onze burgemeester en schepenen
Wanneer? Zondag 17 oktober om 10.30 uur
Waar? Tijl Kafee, Watermolenstraat 108, Belsele

 Feest van de Burgemeester

 Wanneer? Zaterdag 20 november om 18.30 uur
Waar? Garage Mertens, Grote Baan 80, Sint-Niklaas

Meer info op www.n-va.be/sint-niklaas.

 De plannen in detail bekijken? Surf dan snel naar
www.sint-niklaas.be/de-plannen-uitgelegd.
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Opening speeltuin Mierennest in Belsele (p.3)
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Verhoogde verkeersveiligheid in Sint-Niklaas
Op 1 september startten weer zo’n 23.000 leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs in onze stad. Schepen van Onderwijs 
Maxime Callaert: “Dat zijn er elk jaar meer en plaatst ons ook voor steeds nieuwe uitdagingen: we hebben nood aan meer leraren, 
klassen en dus scholen.” Mobiliteitsschepen Carl Hanssens: “Meer leerlingen betekent ook meer mobiliteitsvraag en de terechte 
eis voor meer verkeersveiligheid om de allerkwetsbaarsten in het verkeer te beschermen.”

Bij het begin van het nieuwe schooljaar gingen daarom een 
aantal veranderingen in. Carl legt uit: “De hele binnenstad en 
woonwijken zijn zone 30 geworden. Ook in alle deelgemeenten is 
de zone 30 uitgebreid of aangepast. Door die maatregel heeft de 
weggebruiker meer tijd om te reageren op een mogelijk gevaar-
lijke situatie. Een aanrijding aan 30 km/u of aan 50 km/u kan 
letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen.”

Confl ictvrije lichtenregeling

Op de Plezantstraat, het drukste fietsknooppunt van de stad, 
is de lichtenregeling aangepast naar een conflictvrije lichten-
regeling: fietsers en voetgangers hebben nooit tegelijk groen met 
gemotoriseerd verkeer. Ook aan het heringerichte kruispunt Hoog-
kamerstraat - Houten Schoen – Eigenlostraat is dat nu het geval.

Fietsvriendelijke maatregelen

Ten slotte is het nieuwe fietspad tussen Temse met Sint-Niklaas 
aan de kant van onze stad af. De werken gaan nu verder aan de 
kant van Temse. Na enkele ingrepen is de Westerlaan tussen de 
fietssnelweg en de Guido Gezellelaan voortaan een fietsstraat. 
Verder zijn een aantal schoolomgevingen aangepakt en herin-
gericht zoals in Puivelde of de Lepelhoekstraat.

“Al die ingrepen vereisen uiteraard een aanpassing van alle 
weggebruikers, maar zijn er in de eerste plaats om de verkeers-
veiligheid te verhogen”, geeft Carl nog mee.

Stadsvernieuwingssprokkels

 Schepen van Stadsvernieuwing Carl Hanssens 
en tijdelijk gemeenteraadslid Marcel Van Looy. 

Er zijn momenteel verschillende grote en 
kleine werven aan de gang om onze publieke 
ruimte veiliger en aantrekkelijker te maken. 
De eerste fase van de winkelwandellus (Paul 
Snoekstraat, Richard Van Britsomstraat, 
Broodstraat en Casinostraat) is klaar. De 
Collegestraat en Boonhemstraat volgen. 
Intussen zijn voorbereidende gesprekken op-
gestart voor fases 3 en 4 (Prins Albertstraat, 
Zamanstraat, Dokter Verdurmenstraat).

De Paterskerk opende officieel op 
10 september. De prachtige realisatie 
kan nu ook gebruikt worden als zaal 
voor verenigingen. Ondertussen 
loopt het vergunningsproces voor 
twee nieuwe woonblokken. Die zijn 
goed voor een totaal van 34 woonge-
legenheden: twaalf sociale wonin-
gen en 22 woningen als deel van 
een wooncoöperatieve. Dat is een 
nieuwe woonvorm waar je eigenaar 
bent van het geheel, eerder dan van 
je eigen appartement.

Ook op het Vakschoolhof 
(VTS-site) zijn de werken 
aan het openbaar domein 
begonnen. Het hele project 
nadert zijn eindfase. Enkel 
het statige herenhuis aan 
het Onze-Lieve-Vrouw-
plein moet nog aangepakt 
worden. 
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Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens en 
onderwijsschepen Maxime Callaert. 

sint-niklaas@n-va.be



Waterbeheersing in onze regio
De gevolgen van de overvloedige regenval in Wallonië hebben ons allemaal geschokt. “Waterbeheersing moet de komende jaren 
hoog op de agenda blijven, zowel voor te droog als te nat”, zegt schepen van Waterbeheersing Filip Baeyens. 

Een aantal ingrepen de laatste decennia bewijzen in ieder geval 
hun nut. De Armentruyenbeek in Sinaai, de ringgracht, de 
gigacollector op Driekoningen en de bufferbekkens in ons eigen 
Sint-Niklaas zijn daar goede voorbeelden van. “Maar we zitten 
niet stil”, vertelt Filip. “Dit jaar willen we nog starten met een 
extra bufferbekken langs het fietspad naar Hulst. In september 
beginnen we de vernieuwing van de waterhuishouding langs de 
fietssnelweg Antwerpen-Gent aan de Moortelhoekstraat.”

Verschillende waterprojecten op de agenda

Ook in de toekomst blijft waterveiligheid een prioriteit in onze 
regio: de Molenbeek wordt in open bedding gebracht doorheen 
het toekomstige Sportkringpark op de Puyenbekesite, water-
recuperatie en buffering staan centraal op de nieuwe Grote 
Markt. Het rioproject N70 (tussen het zwembad en Driegaaien) 
zorgt er dan weer voor dat er geen regenwater meer van het 
zuiden van de stad door de rest van Sint-Niklaas loopt. 

Zorgen zijn er zeker nog in Nieuwkerken, waar het bufferbekken 
in Sint-Gillis-Waas niet alle problemen opvangt. Er loopt een 
studie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie rond 
de Klapperbeek, de Vrasenebeek en de Uilebeek.

“Water stopt niet aan de grenzen van een gemeente”, vult Carl 
Hanssens aan. “Daarom blijft de N-VA inzetten op een gesmeerde 
samenwerking tussen de stad, de Polder Sinaai-Daknam, de 
provincie, Aquafin en het Vlaamse Gewest.”

Opening speeltuin 
Mierennest in Belsele
“Bi Belcele onder enen boom”, zo start een verhaal uit ‘het Rey-
naertepos’. Toch ligt die speeltuin niet onder een boom, maar 
achter het speelbos. Met enige coronavertraging werd de oase 
van spel in augustus in gebruik genomen.

“Ik zie mijn kleindochter van twee hier binnen enkele jaren met 
veel plezier ravotten,” zegt fractievoorzitter Luk Huys. “Voor 
mijn kleinzoon van vijf is dit een echt avonturenpark,” vult ere-
raadslid Annemie Charlier aan. De site is ideaal gelegen voor 
de kinderen uit de Molen- en de Mierennestwijk. Het is duide-
lijk: de nieuwe speeltuin is een meer dan geslaagde combinatie 
van natuur en spel voor de kinderen uit Belsele.
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Schepen van Waterbeheersing Filip Baeyens 
en schepen van Publieke Ruimte Carl Hanssens.

Ruiming Leebeek
Een concreet voorbeeld van niet altijd zichtbare, maar wel zeer 
belangrijke maatregelen tegen overstromingen: dit najaar zal het 
slib in de Leebeek vanaf de monding (zo’n 1,7 kilometer) geruimd 
worden. De provincie, de stad en de Polder Sinaai-Daknam werken 
daarvoor samen.

Schepen van Waterbeheersing Filip Baeyens en provincieraadslid Annemie Charlier.

Provincieraadslid Annemie Charlier en fractievoorzitter Luk Huys. 



Topzomer voor provinciaal domein De Ster
Als gedeputeerde van Recreatiedomeinen had Sint-Niklazenaar Annemie Charlier een bijzondere aandacht voor het 
provinciaal domein De Ster. Ook vandaag – nu ze de sjerp hee�  doorgegeven aan An Vervliet – blij�  ze als provincieraadslid 
het domein van nabij opvolgen.

Annemie Charlier: “Het doet me plezier dat de provin-
cie blijft investeren in het provinciaal domein De Ster. 
Met de ‘Monster Summer Slide’ was de grootste op-
blaasbare glijbaan van Europa bij ons te gast: 106 meter 
lang en 18 meter hoog. We mochten ‘maSTER at work’ 
verwelkomen, een project waarbij acht kunstenaars hun 
talenten toonden.”

Daarnaast was er ook nog het verhaal van ‘Hartje 
Zomer’, een bundeling van verschillende zomerse activi-
teiten vanuit Samen Ster, met onder andere zumba- en 
djembélessen, een zeemeerminnenfotoshoot enzovoort. 
Je merkt dat er volop leven zit in het domein, daar kun-
nen we als Sint-Niklazenaars alleen maar blij om zijn.”

An Vervliet: “De Ster is duidelijk een domein waar men-
sen graag naar afzakken. Zelfs met de nog steeds geldende coronarestricties en het kwakkelweer van deze zomer, vonden heel wat 
Oost-Vlamingen de weg naar Sint-Niklaas. De bezoekerscijfers lagen amper vier procent lager dan in 2019 en er werden zelfs méér 
abonnementen verkocht. De provinciale recreatiedomeinen bewijzen keer op keer dat ze hét ideale plekje zijn voor een gezellig 
dagje uit dichtbij huis.”

Geen PFOS van 3M in Sint-Niklaas 
Ook in Sint-Niklaas veroorzaakte de PFOS-vervuiling door de 3M-fabriek in Zwijndrecht een grote bezorgdheid bij 
veel mensen. Het stadsbestuur reageerde snel toen bleek dat er in een straal van vij� ien kilometer van de fabriek 
mogelijk vervuiling zou kunnen worden aangetro� en.

Burgemeester Lieven Dehandschutter: “We hebben onmiddellijk opdracht gegeven om bodem- en grondwaterstalen te 
laten nemen op tien plaatsen in onze stad. Gaande van Nieuwkerken, dat dichtst bij 3M ligt, tot Sinaai, dat het verst 
verwijderd is.”

Brandweerkazerne

Uit de resultaten bleek dat de saneringsnormen nergens werden overschreden, met uitzondering van het grondwaterstaal 
aan de brandweerkazerne in de Nijverheidsstraat. De vervuiling die daar werd aangetroffen, is evenwel niet afkomstig van 
3M, maar van blusschuim dat vroeger door de brandweer bij oefeningen is gebruikt.

“We hebben de aanpalende school en de inwoners van de omliggende 
straten direct geïnformeerd en hen de nodige voorzorgsmaatregelen 
meegedeeld”, aldus burgemeester Dehandschutter. Het stadsbestuur 
liet in de omgeving ook bijkomende 
grondwaterstalen nemen. Daarnaast 
zal de Vlaamse overheid de vroegere 
fabrieksterreinen in de binnenstad 
onderzoeken, aangezien zij destijds 
PFOS en aanverwante stoffen in de 
textielproductie gebruikten.

Burgemeester Lieven Dehandschutter
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Provincieraadslid Annemie Charlier.

www.n-va.be/sint-niklaas



Onze Vlaamse feestdag vieren was dit jaar een 
echte uitdaging. Schepen van Cultuur Filip 
Baeyens vertelt: “Wisselende, onduidelijke en 
onzekere regelgeving zorgden voor heel wat 
discussies en een zeer late planning. Ik wil alle 
organisatoren daarom bedanken en begrip 
vragen voor de keuzes die zij hebben gemaakt.”

Gelukkig konden we toch genieten van heel 
wat moois. Zo was er zowel in Belsele als in 
Steenstraete een coronaveilige editie en ook een 
aantal klassieke activiteiten, zoals de fietstocht 
van Vl@s, werden gesmaakt.

Op 11 juli ging de officiële zitting van de stad 
door op de koer van de academie. Mia Doornaert 
was de gastspreker. Ze heeft ons wakker geschud in een zeer onderhoudende en geanimeerde uiteenzetting over het 
Nederlands en het belang van taal. En nu uitkijken naar 2022 en hopen dat alles dan opnieuw mag en kan!
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

Fotografen: Filip Wouters en Lutgarde Verstraete.

Schrijf je in op onze 
nieuwsbrief!
Wil je als eerste op de hoogte zijn over alles wat 
beweegt in Sint-Niklaas en N-VA Sint-Niklaas? 

Surf dan snel 
naar onze website 
www.n-va.be/
sint-niklaas
en schrijf je in op 
onze nieuwsbrief!

Word lid!
Kriebelt het bij u om mee te denken over het Sint-Niklaas van de 
toekomst? Heeft u een groot hart voor Vlaanderen en loopt u over 
van goede ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
onze afdeling via onze website, sociale media of e-mail! 

Hoe lid worden? 
Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op “Word lid”.
U steunt hiermee onze partij voor slechts € 12,50 / jaar. 
Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/sint-niklaas

Terugblik 11 juli

Marcel vervangt Kelly in de gemeenteraad
Tijdens het moederschapsverlof van Kelly Van Elslande wordt haar 
mandaat als gemeenteraadslid overgenomen door Marcel Van Looy.

 Ook dit jaar deed onze N-VA-afdeling op 11 juli een succesvolle ijsjesactie 
in Sint-Niklaas en haar deelgemeenten.

sint-niklaas@n-va.be
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Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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