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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...

Beste inwoner

Het belooft een spannend 
najaar te worden. Een nieuwe 
Vlaamse Regering zit onder-
tussen in het zadel, maar 
federaal blijft het wachten op 
een akkoord.

Ook in Sint-Niklaas zitten we 
niet stil. De N-VA’ers in het 
stadsbestuur zijn hard aan het 
werk om u tegen december 
een meerjarenbegroting te 
kunnen voorleggen. Over hun 
andere projecten en realisaties 
leest u verder in dit blad meer.

Ondertussen blijft onze  
afdeling ook boeiende activi-
teiten organiseren. Zo komt op 
zondag 17 november niemand 
minder dan Mark Demesmaeker  
langs in Sint-Niklaas voor 
een aperitiefgesprek. Dat het 
Vlaams-nationalisme Mark in 
het bloed zit, zult u zelf kunnen 
vaststellen.

Hopelijk tot dan en veel  
leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groeten

Hans Van Landeghem
Voorzitter N-VA Sint-Niklaas

Sint-Niklaas sorteert
Het stadsbestuur voerde samen met afvalintercommunale MIWA ‘DIFTAR’ 
in: een gedifferentieerd tarief voor afvalophaling waarbij wie minder afval 
meegeeft, minder betaalt. Dat zorgde voor een echte kentering in onze stad: 
waar we aanvankelijk hoopten op een vermindering van het restafval met  
40 procent, ligt nu zelfs 50 procent binnen bereik.

Voor een diepgaande analyse van de cijfers is het 
nog te vroeg, maar de stijging van de hoeveelheid 
gft en P+MD is sowieso opvallend. De nieuwe 
sorteerregels voor P+MD hebben daar zeker toe 
bijgedragen, maar het is vooral de bewustwording 
bij onze bevolking die de trendbreuk heeft veroor-
zaakt. Bedankt aan alle Sint-Niklazenaars die zo 
vlijtig met de nieuwe regels aan de slag zijn gegaan!

 
 

  Een vergelijking tussen de zomermaanden van vorig en van dit jaar toont duidelijk dat Sint-Niklaas 
nu veel beter sorteert.

  MIWA-voorzitter Filip Baeyens  
(midden) en bestuursleden Veerle De  
Beule en Filip Herman zijn heel tevreden  
met het nieuwe DIFTAR-systeem.

N-VA Sint-Niklaas nodigt u uit

Aperitiefgesprek met Mark Demesmaeker, N-VA-senator
Zondag 17 november

10.30 tot 13 uur

Puyenbekestadion – Watermolenstraat 104, Sint-Niklaas

Een sterke N-VA-ploeg voor een sterke stadskern

Lieven Dehandschutter 
Burgemeester

Jurgen De Smet 
 Communicatieverantwoordelijke

Marcel Van Looy  
Ondervoorzitter

Marijke Henne 
Schepen

Giel Verhelst  
Penningmeester

Carl Hanssens 
Schepen

Tchantra Van De Walle 
Gemeenteraadslid

Vanessa Blommaert 
Gemeenteraadslid

Filip Herman  
Gemeenteraadslid

Kelly Van Elslande 
Gemeenteraadslid

Maxime Callaert 
Fractievoorzitter

Veerle De Beule 
Gemeenteraadslid

Steven  
Dehandschutter, 

Bestuurslid

Brecht  
Dehandschutter 

Bestuurslid

Joris De Maere 
Bestuurslid

Leen Lutin-Smet  
Lid bijzonder comité 

sociale dienst

Koen De Smet  
Gemeenteraadslid

Bernd Van Besauw  
Lid bijzonder comité 

sociale dienst

Theo Verschueren 
Bestuurslid

Jan Verhofstadt 
Bestuurslid

Lotte Van Landeghem 
Bestuurslid

Roel Vandecasteele  
Bestuurslid

Hildegard Kyndt 
Bestuurslid

Nina Spagnuolo 
Bestuurslid

Dirk Hilgert  
Bestuurslid

Hannelore Heyman 
Bestuurslid

Abdul Halim  
Bestuurslid

Prosper Emungu 
Bestuurslid

Joseph De Meester 
Bestuurslid

Klaas De Wreede 
Bestuurslid

Willy De Sterck 
Bestuurslid

Rita Waterschoot 
Bestuurslid

Filip Wouters  
Bestuurslid

Hans Van Landeghem  
Afdelingsvoorzitter

Anthony Franssens  
Organisatieverantwoordelijke

Rik Koninckx  
Bestuurslid
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Vredefeesten zorgen  
voor topweekend
De Vredefeesten kenden op vrijdag 6 september een regenachtige  
start, maar eindigden zondag in schoonheid. Onder een heerlijke zon  
kleurden tientallen warmeluchtballonnen de hemel boven Sint-Niklaas. 
Hoogtepunten waren de optredens van Bart Peeters en Hooverphonic. 

Breed festival met tal van attracties
Weer of geen weer, de driedaagse Vredefeesten blijven hét topweekend van Sint-Niklaas. 
Ieder jaar kijken tal van inwoners en bezoekers – velen van ver buiten de stad en het 
Waasland – er vol verwachting naar uit. 

“De Vredefeesten evolueerden de voorbije jaren van een loutere ballonmanifestatie  
– die uiteraard de kern van het gebeuren blijft – tot een heel breed festival met heel  
wat attracties. Een goede zaak!” aldus burgemeester Lieven Dehandschutter.

Ballonloop op zondag
Vrijdag- en zaterdagavond verhinderden regen en wind het opstijgen van de ballons, 
maar dat werd zondagavond ruimschoots goedgemaakt. Naast de concerten, de wereld-
markt, de nostalgische kermis en de braderij Nieuwstraat, vormt nu ook de ballonloop 
op zondag een vast onderdeel van de Vredefeesten. 

Deelnemer en gemeenteraadslid Koen De Smet genoot met volle teugen van het parcours: 
“Aangemoedigd door de opzwepende djembémuziek en een massa kijklustigen, heb ik de 
tien kilometer afgewerkt. Bepaald pittig is de passage door de ondergrondse parking op de 
Grote Markt.” Wij kijken al uit naar de editie van 2020!

Verbod op doorgaand vrachtverkeer tussen N70 en E34
Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Beveren stemden deze 
zomer in met een verbod op doorgaand vrachtverkeer tussen  
de N70 en de E34. Het verbod is het resultaat van maanden  
onderhandelen tussen de gemeenten en het Vlaamse Gewest. 
Al jaren zorgt doorgaand vrachtverkeer – veelal met bestemming in de haven – 
voor een gevoel van verkeersonveiligheid in Nieuwkerken, Sinaai en straten zoals 
de Hoge Bokstraat en de Plezantstraat. De werken aan de Oosterweel dreigden  
dat nog te verergeren en onze dorpen en straten onleefbaar te maken. Het verbod 
gaat in principe dit najaar in, zodra het Vlaamse Gewest de reglementen heeft 
goedgekeurd en de signalisatie is geplaatst. De politiezones Sint-Niklaas en 
Waasland-Noord zullen controles doen om het verbod te handhaven. 

‘Basisscholentraject’ 
voor veiligere scholen
Aan het begin van het schooljaar stak het stads- 
bestuur enkele schoolomgevingen in een nieuw jasje. 
De vernieuwing kadert in het ‘basisscholentraject’: 
een samenwerking tussen de stad, de schooldirecties,  
ouders en leerlingen om schoolomgevingen en  
-trajecten veiliger te maken. Zo willen we meer in-
woners overtuigen om met de fiets of zelfs te  
voet naar school te gaan.  

Onder meer de schoolomgeving van OLV Presentatie 
in de Watermolendreef zag er aan het begin van het 
schooljaar heel anders uit. Het is ook de eerste school-
omgeving met een bakfietsparking: comfortabel maar 
vooral veilig, nu de bakfietser niet meer op het voetpad 
hoeft te parkeren. 

Het is de bedoeling om alle basisschoolomgevingen aan 
te pakken in de volgende twee schooljaren. De aanpas-
singen werden voor 50 procent gesubsidieerd door 
voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Dienstencentrum De Schutterij 
opent deuren in Sinaai
Op 28 september openden Marijke Henne, voorzitter van de  
Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij, en Maxime Callaert,  
voorzitter van Zorgpunt Waasland, officieel de deuren van het  
nieuwe dienstencentrum De Schutterij in Sinaai. 

Volwaardige ontmoetingsplaats
“We willen de dienstverlening en buurtzorg dichter bij de mensen 
brengen, met extra aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen”, aldus 
Maxime Callaert. “Daarom is er nu een nieuw dienstencentrum op de 
plaats waar het rusthuis Sint-Katharina zich vroeger bevond. Iedereen kan 
er terecht voor een warme maaltijd in het restaurant, maar er is veel meer. 
Het centrum is een echte ontmoetingsplaats voor buren, verenigingen 
en organisaties, met zelfs een kapsalon en sanitaire voorzieningen zoals 
een bad en een douche. Informatie over de dienstverlening van Zorgpunt 
Waasland is er uiteraard ook verkrijgbaar.”

24 appartementen
“Eind 2016 startten we 
met de renovatie van 
de vroegere rusthuis-
kamers naar mooie, 
lichte appartementen”, 
voegt Marijke Henne 
toe. “Het gebouw telt 
nu 24 appartementen, 
waarvan er 6 speciaal 
voor rolstoelgebruikers 
zijn gemaakt. De overige 
18 appartementen zijn 
voorbehouden voor 
70-plussers. Een mooie 
aanwinst voor inwoners 
die ook hun oude dag 
graag in Sinaai willen 
doorbrengen.”

  Burgemeester Lieven Dehandschutter 
zag dat het goed was.

Warme Stad Sint-Niklaas zet 
volop in op geestelijk welzijn
10 oktober was het ‘Dag van de Geestelijke Gezondheid’.  
Een thema dat ook in onze stad veel aandacht krijgt, met  
een sterk lokaal gezondheidsbeleid. Onze inspanningen  
werden onlangs beloond met de titel ‘Warme Stad’.

Een op de vier Vlamingen wordt ooit geconfronteerd met psychisch  
lijden. En dat terwijl een goede geestelijke gezondheid de basis vormt  
voor een goede gezondheid in het algemeen en voor tevreden in het leven  
staan. Daarom levert onze stad heel wat inspanningen voor het psychisch  
welbevinden van alle inwoners. Gaande van gezondheidsbevordering,  
het doorbreken van taboes, aandacht voor preventie tot het bevorderen 
van een duurzame samenwerking tussen alle lokale spelers.

Kinderen en jongeren weerbaar maken
Centraal daarbij staat het doel om de weerbaarheid van  
individuen en gemeenschappen te verhogen. Want hoe groter 
onze veerkracht, hoe beter we kunnen omgaan met tegenslagen. 
En hoe groter de kans dat we opnieuw de regie kunnen nemen 
over ons eigen leven.

Zeker bij kinderen en jongeren zijn weerbaarheid en mentaal 
welbevinden van cruciaal belang voor hun verdere levensloop. 
Daarom zet het stadsbestuur volop in op het verlagen van de  
risico’s en het versterken van factoren met een positieve  
invloed, zoals een gezonde levensstijl, sociale vaardigheden … 

Warme William
Voor die inzet kreeg Sint-Niklaas van het Vlaams Instituut  

Gezond Leven en het Fonds GavoorGeluk de titel Warme Stad.  
In een Warme Stad werken alle instellingen, organisaties 
en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde 
manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren 
te versterken. Denk daarbij onder meer aan ouders, scholen, 
buurtwerkingen, jeugd- en welzijnsorganisaties, hulpverlening, 
huisartsen, vrijetijds- en sportverenigingen, stadsdiensten, 
politie, en vele andere instanties.

Onze Warme Stad heeft ondertussen ook haar eigen mascotte: 
Warme William. Warme William is een knalblauwe beer met 
een warm hart en een luisterend oor voor elk kind of elke 
jongere die daar nood aan heeft. Wie hem tegenkomt in het 
straatbeeld, kan dus gerust naast hem gaan zitten of hem een 
dikke knuffel geven.

Peter Buysrogge blijft zich 
toeleggen op defensie
Peter Buysrogge uit Sinaai – onze schepen van 
Financiën, Personeel en Sport – geraakte op 26 mei 
vlot herkozen in de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers. Hij is er voortaan voorzitter van de  
commissie Defensie.

Ook de voorbije jaren was Peter al de defensie-expert van de 
N-VA. Zijn goede werk bleef niet onopgemerkt: deze bestuurs-
periode mag hij zich voorzitter noemen van de commissie  
Defensie. “Na de inhaaloperatie voor investeringen is nu het 
personeel onze prioriteit in de commissie”, aldus Peter.  
“We moeten zowel over de aanwerving als over het behouden 
van het personeel een grondig debat voeren. Laat ons dat debat 
veel centraler naar voren schuiven”,  
besluit hij.

Peter Buysrogge
Schepen van Financiën,  
Personeel en Sport
Voorzitter van de commissie Defensie  
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Senioren rijden veilig  
met elektrische fiets op  
autovrije zondag
De vereniging Vlaamse Senioren Inspraak organi-
seerde op autovrije zondag een cursus ‘veilig rijden 
met een elektrische fiets’. En die had veel succes.

Op 22 september bleef koning auto in Sint-Niklaas een dag aan 
de kant tijdens autovrije zondag. Naar jaarlijkse gewoonte werd 
het een gezellige dag met tal van leuke activiteiten in de stads-
kern. Zo organiseerde Vlaamse Senioren Inspraak (VSI) speciaal 
voor senioren een introductie ‘Hoe rijd ik veilig met een elektrische  
fiets?’. Voormalig wielrenner Theo Verschueren leidde de sessie 
in goede banen. 
 
“We mogen spreken van een echt succes”, aldus VSI-voorzitter 
Johan De Beule. “Onze dank gaat uit naar alle Sint-Niklazenaren 
voor de grote belangstelling. Er komt zeker een vervolg op dit 
initiatief.” Op 19 november vindt u VSI alvast terug op de  
seniorenbeurs in ’t Bau-huis. Iedereen is welkom voor een  
bezoekje aan hun stand. 

  Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens, schepen 
van Onderwijs Marijke Henne en burgemeester 
Lieven Dehandschutter zijn trots op de allereerste 
bakfietsenparking in Sint-Niklaas.

  Marijke Henne, voorzitter van de Sint-
Niklase Huisvestingsmaatschappij, en 
Maxime Callaert, voorzitter van Zorgpunt 
Waasland, hadden het genoegen om het 
nieuwe dienstencentrum in Sinaai  
te openen.

  Gemeenteraadslid Vanessa Blommaert en  
Warme William zijn nu al de beste vrienden.

Bestuurslid in de kijker: Anthony Franssens

PASPOORT

Anthony Franssens

Wie ben ik?

Naam en voornaam:
Anthony Franssens

Functie:
organisatieverantwoordelijke
Leeftijd:
54 jaar

Gezinssituatie: 
gehuwd, plusvader van twee,  
plusgrootvader van vier 

Beroep: 
projectmanager IT in een bank

Hobby's: 
zeilen, skiën, lezen, informatica, karate 
en pistoolschieten 

Favoriete plek in  
Sint-Niklaas: 
het Regentieplein

Levensmotto: 
begin bij het begin, ga door tot het 
einde, en stop dan (naar Lewis Carroll)

Waarom bij N-VA? 
•  pragmatische aanpak van N-VA
•  N-VA is bereid om op een beschaafde 

manier olifanten in de kamer te 
bespreken en aan te pakken

•  N-VA durft tegen de waan van de dag 
in te gaan

•  N-VA heeft een realistisch en geen 
geïdealiseerd mensbeeld
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