
Veiliger verkeer door ‘vierkant groen’
Deze zomer kreeg het kruispunt Vijfstraten-Singel een ‘vierkant groen’-fase aan de 
verkeerslichten. Dat is na de kruispunten Plezantstraat-Spoorweglaan en Eigenlo- 
Houten Schoen het derde kruispunt waar dit in voege gaat. We vroegen aan schepen 
voor Mobiliteit Carl Hanssens waarom een ‘vierkant groen’ een goede zaak is.

Kan je even uitleggen wat ‘vierkant groen’ 
betekent?
“Vierkant groen betekent dat fietsers en 
voetgangers een met lichten geregeld kruis-
punt kunnen oversteken in alle richtingen 
zonder in conflict te komen met gemotori-
seerd verkeer. Die hebben immers op alle 
armen van het kruispunt rood licht.”

Waarom is het belangrijk om dat op onze 
kruispunten in te voeren?
“De meeste en ernstigste aanrijdingen op 
kruispunten met verkeerslichten gebeuren 
wanneer gemotoriseerd verkeer links of 
rechts afslaat terwijl voetgangers en fietsers 
groen hebben. Die mogelijkheid halen we 
eruit. Zo krijgen we een ‘conflictvrij’ en 
dus veiliger kruispunt.”

Zijn er nog andere gevolgen?
“Meer veiligheid heeft ook een prijs: de 

wachttijden op elke arm worden wat 
langer. Daartegenover staat dat wanneer 
er groen licht is, de doorstroming veel 
makkelijker en vlotter is doordat er geen 
conflicten zijn. Vooral fietsers moeten bij 
hun groenfase uitkijken dat ze geen andere 
fietsers pardoes aanrij-
den.”

Carl Hanssens,  
schepen van Mobiliteit

Beste medebewoner,

Het was een warme, mooie maar ook 
droge zomer. In onze stad kwam tijdens 
deze zomermaanden een aantal mooie 
projecten bovendrijven. Ik steek van 
wal met een van de mooiste kunstpro-
jecten van de laatste jaren. Duizenden 
mensen kwamen ‘Kunst op het water’ 
bewonderen. Ik voelde me zelf ook als 
een vis in het water tijdens de expo 
‘Recht door Zee’ in het SteM.

Voor onze Vlaamse feestdag op 11 juli 
deelde N-VA Sint-Niklaas honderden 
gratis ijsjes uit. Ook dat was iets om bij 
te watertanden. 

Ook in het najaar is er een overvloed 
aan interessante activiteiten. Moge-
lijk zie ik u tijdens het Feest van de 
Burgemeester op 8 oktober of op ons 
aperitiefgesprek met Assita Kanko op 
23 oktober in De Foyer. 

Heel graag tot dan!

Bert De Laet
Voorzitter N-VA  
Sint-Niklaas

De vernieuwde schoolomgeving op Vijfstraten (p. 2) Minder criminaliteit in stationsbuurt (p. 3)

Aanvang om 18.30 uur - Opbrengst ten voordele van vzw De Klokke, Sint-Niklaas - Meer info en contact via feestvandeburgemeester9100@gmail.com
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Werfnieuws!
Op heel wat plekken voerde onze stad er de afgelopen maanden werken uit. Elders zijn ze nog aan de gang. De werven stonden en 
staan in het teken van verkeersveiligheid, comfort of rioleringswerken. Een overzicht:

•  In september ging Vijfstraten opnieuw open. Naast rioolher-
stellingen werden vooral nieuwe fietspaden aan beide zijden 
van de weg aangelegd. In samenwerking met de school werd 
ook de schoolomgeving verder vernieuwd en veiliger gemaakt 
met een wachtzone voor het afhalen van de kinderen.

•  In de Hofstraat, Gentse Baan, Heistraat, Koutermolen-
straat en Vrasenestraat werd het asfalt vernieuwd voor meer  
comfort.

•  In september startten ook de grote rioleringswerken in 
Zwaanaardestraat in Sinaai. Deze werken zullen twee jaar 
duren.

•  En ook op onze Grote Markt startten in september de eerste 
werken ter voorbereiding van onze nieuwe Grote Markt.  
Alle nutsmaatschappijen werken hier gefaseerd aan de  
vernieuwing van alle nutsleidingen. 

•  Later dit jaar gaan ook de rioleringswerken Industriepark-
West van start. In het industriepark, maar ook op Tereken  
en de Dendermondse Steenweg, worden de fietspaden  
vernieuwd. Deze werken zullen tezamen 1,5 jaar duren.

•  Sinds eind september is het dubbelrichtingsfietspad tussen 
Sint-Niklaas en Temse over de Hoogkamerstraat eindelijk 
afgewerkt. Fietsers kunnen voortaan volledig afgeschermd 
over de brug rijden. 

•  Om ons beter te wapenen tegen het extreme weer wordt het 
bufferbekken in de Spieveldstraat vergroot. 

Werken aan nieuwe parkings in het noorden van de stad
De stad autoluwer maken maar toch even of zelfs beter bereikbaar maken met de auto is een hele uitdaging. In augustus 
gingen werken van start aan een grote nieuwe parking op de terreinen van SVK. Deze parking zal 175 wagens kunnen 
verwelkomen aan een heel laag tarief. Op 850 meter van de Grote Markt betekent dat een extra troef voor de binnenstad. 
Uiteraard worden onze parkings ook steeds ingericht met plaatsen voor mensen met een beperking.

De parking van OLV-Presentatie op de Spoorweglaan komt ter beschikking van bezoekers aan onze stad in het weekend. 
Vooral bezoekers aan onze stadsschouwburg krijgen zo een extra mogelijkheid tot parkeren.

In de Broodstraat ging eerder al een nieuwe buurtparking open. Later in 2023 volgt ook nog buurtparking in de Breedstraat 
(tot 70 plaatsen). Dit wordt een gratis parking op de terreinen van JBT.

Carl Hanssens, Lieven Dehand-
schutter en Maxime Callaert 
aan de vernieuwde schoolom-
geving op Vijfstraten.

Carl Hanssens en Filip Baeyens op 
de plek waar het bufferbekken zal 
worden uitgebreid.

sint-niklaas@n-va.be
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Opening Huis Janssens
Onze minister Matthias Diependaele, onder andere 
bevoegd voor erfgoed, nam op 8 september de plech-
tige opening van Huis Janssens in de Zaman- 
straat voor zijn rekening. De buitenrestauratie van 
dit stadskasteel was klaar in 2018. Vandaag is de vol-
ledige binnenrestauratie afgewerkt. 

Het huis blinkt als nooit tevoren, het is indrukwekkend 
mooi geworden. Het gelijkvloers en de eerste verdieping 
zullen museaal ingericht worden en de tweede verdie-
ping zal opnieuw de thuis worden voor de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

Opening van het Huis Janssens 
met vlnr. schepen van Cultuur 
Filip Baeyens, minister Matthias 
Diependaele en burgemeester 
Lieven Dehandschutter.

Minder criminaliteit in stationsbuurt
De criminaliteit in de stationsbuurt van Sint-Niklaas is de jongste drie jaar met 22 procent gedaald. In 2021 noteerde de politie 
372 incidenten, tegen 476 in 2018. Er waren minder diefstallen, inbraken en geweldsdelicten. Het aantal geregistreerde drugsfei-
ten nam toe. Dat is vooral het gevolg van extra politieacties. 

"Onze doorgedreven inspanningen om 
de criminaliteit terug te dringen, leveren 
resultaat op", zegt burgemeester Lieven 
Dehandschutter. "We moeten echter 
volhouden. Er komen nog meer acties 
tegen het dealen van drugs en onaange-
past rijgedrag. Ook elders in de stad is er 
verscherpte aandacht van de politie voor 
deze fenomenen." 

In de stationsbuurt werken stadsbestuur, 
politie, NMBS/Infrabel, Securail, De Lijn, 
fietspunt De Versnelling en Siniscoop 
samen voor meer veiligheid.

Burgemeester Dehandschutter  
aan het station: 

 “Onze inspanningen om de criminaliteit 
terug te dringen, leveren resultaat op.”

www.n-va.be/sint-niklaas
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N-VA vierde 11 juli met  
ijsjes en een ballon
Naar aanleiding van 11 juli trakteerde onze N-VA-afdeling ijsjes, 
die door groot en klein werden gesmaakt. Wie langskwam, maakte 
bovendien kans om een unieke ballonvlucht te winnen. Winnaars 
waren Kim Van Cleemput en Hugo Seghers. Zij vierden de Vlaamse 
feestdag hoog in de lucht!

Spotte jij ook de Vlaamse Leeuw van Jong N-VA?
Ter ere van de Vlaamse feestdag organiseerde Jong N-VA Sint-Niklaas naar jaarlijkse gewoonte een wedstrijd. 

“Dit jaar sloegen we de handen in elkaar met Jong N-VA Waasland. We trokken er samen op uit in het Waasland en tekenden  
op verschillende plaatsen een Vlaamse leeuw. Degene die als eerste met een van onze leeuwen op de foto stond én die op onze  
Facebookpagina plaatste, won een mooie prijs. Nogmaals proficiat aan alle winnaars!”, zegt Melina De Pelsmaeker, voorzitster  
van Jong N-VA Sint-Niklaas. 

Volg Jong N-VA op sociale media 

Vergroot je winstkansen voor de actie van volgend jaar door Jong N-VA Sint-Niklaas en Jong N-VA Waasland toe te voegen!  
Via deze Facebookpagina’s blijf je tevens op de hoogte van komende acties en evenementen. Wie weet ben jij volgend jaar een  
van de winnaars!

De 11 juli-actie van Jong N-VA Waasland Jong N-VA met vlnr. N-VA-voorzitter Bert De Laet, Glenn De Bock,  
Largo Vanderkelen, Pieter-Jan Volkaert, Melina De Pelsmaeker

Onze ijsjesactie op de Dries in Sinaai

Ballonvlucht met winnaars Kim Van Cleemput, Hugo 

Seghers en gemeenteraadslid Kelly Van Elslande
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Hij komt, hij komt (bijna)
Zondag 13 november is het zover, dan komt de Sint onder massale belangstelling van 
alle brave kindjes weer aan in zijn thuisstad Sint-Niklaas. “Het is een grote eer om elk 
jaar Sinterklaas te mogen ontvangen in onze stad”, zegt schepen voor Stad van de Sint 
Maxime Callaert. 

“Heel de stad ademt de Sint-sfeer uit. Handelaars vormen hun etalages om naar echte Sin-
terparels, en dankzij het werk van tientallen vrijwilligers, organisaties en stadspersoneel 
is er van alles te beleven. Denk maar aan de Dag van de Sint op 13 november, de duizen-
den bezoekers die over de vloer komen bij het Huis van de Sint en Sint in de Piste. Maar 
ook de internetserie van het Huis van de Sint, de Sinterklaaszoektocht en de brievenbus 
van de Sint blijven elk jaar meer en meer volk lokken. Kortom: tussen 13 november en 6 
december moet je, nog meer dan anders, echt eens door onze stad hebben gelopen.”

Alle info vind je op www.stadvandesint.be

Colofon
Werkten mee aan dit nummer: Filip Baeyens, Maxime Callaert, Lieven Dehandschutter, Bert De Laet, Melina De Pelsmaeker,  
Carl Hanssens, Guy Hanssens, Klaartje Van Havermaet
Foto’s: Lutgarde Verstraete, Filip Wouters

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!

Geen stilstand bij leegstand 
Leegstaande woningen zijn vaak al voldoende om een hele 
straat een verloederde indruk te geven. De N-VA neemt de 
strijd tegen de leegstand dan ook heel ernstig. 

Schepen voor Wonen en Leegstandsbestrijding Maxime  
Callaert gaat voorop in die strijd: ‘Leegstand is voor niks 
goed. Straten zien er verloederd uit, het onveiligheidsgevoel 
stijgt en ook de druk op de woningmarkt verkleint er niet 
door. Via een combinatie van eigenaars preventief op de 
hoogte brengen, leegstandsbelastingen en duidelijke informa-
tieverschaffing proberen we eigenaars te overtuigen om hun 
leegstaande panden onder handen te nemen. Een manier van 
werken die vruchten afwerpt, want stelselmatig verkleint de 
lijst met leegstaande panden in onze stad.” Maxime Callaert,

Schepen van Wonen

Aperitiefgesprek met  
Europees Parlementslid  
Assita Kanko
Zondag 23 oktober 2022 
10u30

De Foyer
Paul Snoekstraat 1, 9100 Sint-Niklaas

Jong N-VA organiseert: 

‘Gespreksavond over onderwijs met 
Vlaams Parlementslid Koen Daniëls’
Vrijdag 14 oktober 2020 om 19u30
De Foyer, Paul Snoekstraat 1, 9100  
Sint-Niklaas 

Gratis toegang

Gratis 
toegang

sint-niklaas@n-va.be

5 SINT-NIKLAAS 



Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.  

De bevoorradingszekerheid is in gevaar. 

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.  

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord. 

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

€€€

€€

€€€€

€

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur. 

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen 

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling. 

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.
 


