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Een boeiende zomer
Met de vele activiteiten in onze stad
is de zomer van 2016 zeker niet
ongemerkt voorbijgegaan. Als wij dan
zien hoeveel mensen we hiermee op
de been krijgen, mogen we toch wel
stellen dat het goed vertoeven is in
onze stad. Iets wat goed is, kan nog
altijd beter, en daar wil de N-VA verder
aan werken.
In Sint-Niklaas hebben wij een enthousiaste ploeg van mandatarissen en
bestuursleden die dit mee realiseren.
Ook op Vlaams en federaal niveau
werkt de N-VA elke dag verder, o.a.
asiel en migratie is een domein waar
onze staatssecretaris Theo Francken
veel en goed werk verricht. Theo komt
dit op maandag 24 oktober ook even
toelichten in Sint-Niklaas. Iedereen
uiteraard welkom!
Hans Van
Landeghem
Afdelingsvoorzitter

Wijk in de Kijker: praat mee over je buurt!
Dat het de N-VA menens is om meer aandacht te schenken aan inspraak en participatie,
was al van bij het begin duidelijk. Na talrijke bewonersvergaderingen bij infrastructuurwerken of bij de opmaak van nieuwe beleidsplannen - denk bv. aan het mobiliteitsplan of
het klimaatplan - en de grotere aandacht voor de advies- en dorpsraden, start de stad nu
ook met inspraakvergaderingen op wijkniveau. Schepen voor Participatie, Marijke Henne,
schetst de bedoeling: “We willen bewoners actief laten meedenken over het reilen en zeilen
in hun wijk en samen zoeken naar ideeën die het leven in hun wijk net dat tikje aangenamer
kunnen maken.” Het stadsbestuur ontwikkelde een nieuwe methodiek, die ze voor het eerst
wil gaan uitproberen in de Priesteragiewijk. Ze lanceert meteen ook een digitaal platform
waar burgers ideeën kunnen lanceren voor hun wijk.
Meer info daarover op wijkindekijker.sint-niklaas.be.

Uitnodiging

gespreksavond
Wanneer:
maandag 24 oktober om 20 u
Waar:
zaal de Casino
Stationsstraat 104, Sint-Niklaas

http://www.n-va.be/sint-niklaas
http://www.facebook.com/nvasintniklaas

Theo Francken
Actuele uitdagingen
in Asiel en Migratie!
Iedereen is van harte welkom!
Het belooft alvast een zéér
interessante avond te worden!
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Sint-Niklaas gaat digitaal
Sint-Niklaas werkt verder aan de digitalisering van zijn
dienstverlening. Vanaf nu kan u de nieuwe, lichtgewicht
parkeerverbodsborden volledig digitaal aanvragen.

De digitale aanvraag betekent een sterke vereenvoudiging
voor de aanvrager. Schepen voor Mobiliteit en Digitalisering
Carl Hanssens: “Vroeger moest de klant tot drie loketten
bezoeken. Nu is er slechts één aanvraag, de verschillende
diensten werken samen de aanvraag af en sturen per e-mail
de nodige toelatingen en de afhaalbon.

Schepen voor
Dienstverlening
Peter Buysrogge:
“Hiermee zetten we
een kleine, maar
belangrijke stap naar
een moderne dienstverlening. Naast een
klantvriendelijke loketwerking is er nood
aan een digitale poot.
Dat is belangrijk: denk
maar aan mensen die
overdag niet in het
stadhuis geraken. Het
zal ook onze diensten
helpen efficiënter te
werken.”

De klant kan met de
bon zijn parkeerverbodsborden afhalen
aan het afhaalloket in
het techniekhuis.”
Mensen zonder
computer kunnen nog
steeds terecht in de
mobiliteitswinkel op
het gelijkvloers in het
techniekhuis.
Info?
www.sint-niklaas.be.

N-VA steunt vraag naar tweede
NMR-toestel in AZ Nikolaas

Steun de vraag naar een tweede NMR en teken de petitie op
www.aznikolaas.be/petitie-tweede-nmr

Een tweede NMR-toestel in AZ Nikolaas is noodzakelijk. Niet alleen omwille van de extreem lange
wachttijden die oplopen tot 16 weken, maar ook om
het hoge aantal stralen belastende CT-scans in onze
regio te doen dalen. De N-VA blijft zich hiervoor
inzetten. Burgemeester Lieven Dehandschutter en
Vlaams parlementslid Koen Daniëls steunen deze vraag.
Op voorstel van raadslid en huisarts Bart Merckx
besloot de gemeenteraad van Sint-Niklaas een motie in
te dienen.

Senioren wegwijs in wereld
nieuwe communicatiemiddelen
Op de oproep van VSI (Vlaamse Senioren Inspraak)
om gratis lessen te geven over het gebruik van de nieuwe
communicatiemiddelen hebben veel van onze stadsgenoten gereageerd. Met individuele begeleiding en
in kleine groepjes wordt op een eenvoudige manier de
werking van laptop, smartphone of tablet uitgelegd.
Zij kijken telkens weer vol enthousiasme uit naar de
volgende les van Jan Praet.
Bij vragen in verband met seniorenwerking kan je altijd terecht bij de voorzitter van VSI:
Johan De Beule, via 0478/54 88 43 of johan.debeule@n-va.be.

sint-niklaas@n-va.be
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‘Het landschap vertelt in
Nieuwkerken’
Op 15 oktober, Dag van de
Trage Wegen, verschijnt
de nieuwe wandelbrochure
‘Het Landschap vertelt in
Nieuwkerken’ i.s.m. het
RLSD (Regionaal Landschap
Schelde Durme). Dit past in
het stedelijk project om elke
deelgemeente toeristisch te
promoten.

Nieuwe stadsballon voor ballonstad
Eén van de blikvangers op de Vredefeesten was de
nagelnieuwe stadsballon met zijn frisse kleuren en
het stadslogo.
Burgemeester Lieven Dehandschutter was in de wolken na de
eerste vlucht: “Meer dan ooit is Sint-Niklaas de hoofdstad van
de ballonvaart in Vlaanderen!” De vorige ballon was zeven jaar
oud en was aan vervanging toe.

Met deze nieuwe brochure
willen we de wandelaar of
fietser laten kennismaken met
deze stille getuigen. Tegelijk
vertellen we oude verhalen en
anekdotes die Nieuwkerken
rijk is!

Schepen van Toerisme,
Annemie Charlier, getuigt:
“Nergens werden de afgelopen eeuwen zoveel hoek- en
vlasrootputten gegraven,
bolle akkers gecreëerd en
populieren geplant als in het
Waasland.” Vandaag verdwijnen deze typerende elementen stilaan uit het landschap.
Maar in Nieuwkerken kan
je van elk type nog mooie
exemplaren terugvinden.

Stadsbestuur steunt Muziekclub ’t Ey
Het stadsbestuur stelt vanaf 2017 een jaarlijkse toelage van 35 000 euro en een eenmalige infrastructuursubsidie ter beschikking
van de Belseelse muziekclub ’t Ey. Daarmee kan ’t Ey, dat recent nog zijn 25ste verjaardag vierde, zijn werking verder zetten.
Die stond immers onder druk, nadat de Vlaamse subsidies voor de volgende vijf jaar wegvielen. Eerder al vroegen de fractieleiders van N-VA en sp.a-Groen in een gezamenlijk initiatief aan de stad om de nodige ondersteuning te voorzien.
“In Belsele én ver daarbuiten is ’t Ey een gevestigde waarde, die we niet zomaar willen kwijtspelen. Met de
jaarlijkse toelage van de stad kan de muziekclub haar werking verder zetten. En de infrastructuursubsidie
maakt het mogelijk om het dak te vernieuwen en zonnepanelen te plaatsen, wat voor een besparing op de
gas- en elektriciteitsfactuur zal zorgen. Het is trouwens een investering die interessant is voor de hele site
van De Kouter!”, aldus een tevreden schepen van Cultuur, Annemie Charlier.

Igor Praet:
Nieuwe voorzitter Jong N-VA Sint-Niklaas
Jong N-VA Sint-Niklaas koos op 29 augustus unaniem voor Igor Praet als nieuwe voorzitter.
Igor: “Ik ben 23 jaar, verpleegkundige en opgegroeid in Sint -Niklaas. Ik was gedurende vijf
jaar leider en groepsleider bij de scouts maar zette daar deze zomer een punt achter omwille
van mijn job en mijn politiek engagement.”
Jong N-VA organiseerde in het verleden scherpe politieke, culturele en ludieke acties in onze
stad. Denk maar aan de `stop de stilstand’- actie, Vlaamse zangavonden, de actie rond de
Europese dag van de talen, gratis vaten op ‘t plein, Ierse thema-avond met prachtige folk
muziek. Je mag zelfs nog meer van ons verwachten!
Ben je Vlaamsgezind en bekommerd om de jeugd in onze stad? Ouder dan 16 en jonger dan 30?
Word dan lid van ons bestuur en neem met mij contact (igor.praet@n-va.be) en kijk ook eens
naar onze facebookpagina.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Sinaai: de kracht van verandering
Kwaliteitsvolle
dienstverlening in uw dorp
Het stadsbestuur investeert fors in het verbeteren van de
dienstverlening. Het meest zichtbaar zal natuurlijk de stadswinkel zijn: een nieuwbouwproject van het stadhuis (aan de kant
van de Parkstraat) waar alle inwoners terecht kunnen met hun
vragen op één centrale plaats. Voor Peter Buysrogge, schepen
van Dienstverlening, mag dit niet het enige project zijn om de
dienstverlening te verbeteren. Ook in de deelgemeenten is een
kwaliteitsvolle dienstverlening nodig. Dat blijft –naast
digitalisering- een belangrijk aandachtspunt.
Info?
De deelgemeentehuizen zijn elke voormiddag (van maandag tot
zaterdag) open van 9 tot 12 uur en op woensdag van 13 tot 16 uur.
Het deelgemeentehuis van Sinaai is te bereiken op 03/778.32.80.
Meer info via www.sint-niklaas.be.

Sinaai wordt 800 jaar!
Sinaai leeft, Sinaai feest. Al 800 jaar lang. In 2017
vieren zowel Sinaai als Sint-Niklaas hun 800-jarig
bestaan. En dat laat een Sinaainaar niet zomaar
voorbijgaan. Er rijpen plannen voor allerlei festiviteiten, waarover je de volgende maanden ongetwijfeld meer zal horen: een dorpsspektakel, eigen
gebrouwen bier, nieuwe vlaggen en een logo om dit
feestjaar in beeld te brengen.
Alvast een dikke pluim aan alle organisatoren om
hun steentje bij te dragen. “Mooi om zien hoe initiatieven van onderuit groeien en bloeien, zonder
dat het stadsbestuur het handje moet
vasthouden. De stad zal met veel plezier
het feestprogramma logistiek en financieel ondersteunen!”, aldus geboren en
getogen Sinaainaar Peter Buysrogge.

Nieuwe bestemming voor het OCMW-rusthuis
Sinds enkele jaren staat het OCMW-rusthuis van Sinaai leeg. De sociale huisvestingsmaatschappij (SNMH) is echter al
geruime tijd bezig met plannen om het
gebouw volledig uit te kleden en een stuk
uit te breiden, waardoor men daar
24 appartementen en een dienstencentrum van het OCMW kan realiseren.
Huidig en voormalig voorzitter van de SNMH,
Marijke Henne en Peter Buysrogge, volgen het
dossier op de voet. “Het is de bedoeling dat het
meeste van die appartementen bij voorkeur
kunnen worden ingenomen door senioren.
De werken starten een van de volgende maanden.”

Sinaaise jeugdbewegingen doen het fantastisch!
Nog nooit was het succes van onze Sinaaise jeugdbewegingen zo groot als nu. Chiro
Alleman: 185 leden, Chiro Wij: 140 leden, Scouts Sint-Fransiscus Sinaai: 120 leden en KLJ: 90 leden.
Dit succes is de verdienste van sterke leidingsploegen, ze verdienen dan ook onze maximale steun. De steun vanuit N-VA voor
de recente uitbreiding van de lokalen van Chiro Alleman en de geplande nieuwbouw voor KLJ is voor ons vanzelfsprekend.

www.n-va.be/sint-niklaas

5

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Volop wegenwerken in Sinaai
In deze bestuursperiode zijn er heel wat wegen en fietspaden in Sinaai die door dit stadsbestuur worden aangepakt. Dat brengt
soms hinder met zich mee, maar de Sinaaise N-VA’ers volgen de werken op en zien erop toe dat de werken gecoördineerd verlopen, ook op het vlak van fasering.
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Bestuurslid in de kijker:

Gemeenteraadslid en
fractieleider Filip Baeyens
Filip, heb je er nog geen spijt van dat
je in ‘de politiek’ bent gestapt?

“Absoluut niet, mijn vader is mijn voorbeeld. Hij heeft ons al van jongs af overtuigd dat als je zaken wil veranderen, je
je nek moet uitsteken. Het is dan ook een
voorrecht om als gemeenteraadslid mee
te mogen nadenken over de evolutie van
Sint-Niklaas de komende jaren.”

Bij de verkiezing van 2012 kwam je
voor het eerst op, je werd verkozen en
onmiddellijk werd je ook fractieleider.
“Het klopt, ik ben in een echte rollercoaster terecht gekomen. Verkozen zijn
als gemeenteraadslid vond ik al fantastisch en dan als fractieleider van de
grootste partij de Sint-Niklase politiek
vanop de eerste lijn meemaken, is toch
wel een voorrecht.”

Lopen de zaken allemaal zoals je
gedacht had?
“De klok zegt ‘bim’, maar ook ‘bam’. Zo

sint-niklaas@n-va.be

is het fietspad op Zwaanaarde
een absolute doorn in mijn
oog, maar moet ik me erbij
neerleggen dat er gewacht
wordt op het ‘Rio-project
Zwaanaarde’ vooraleer dit
aangepakt zal worden
(planning 2020). Wat ik als
zeer positief ervaar, is de grote
verantwoordelijkheidszin van
ons schepencollege. Geen politieke
spelletjes, maar door weloverwogen
keuzes maakt men de stad echt beter.”

Ben je een goede fractieleider?
“Dat moet je natuurlijk aan mijn fractie
vragen (lacht). Onze N-VA-fractie hangt
wel sterk aan elkaar en er heerst een
echte opendebatcultuur. Maar wat het
interessant maakt, is dat je heel sterk
betrokken wordt bij het beleid. Het
verplicht mij om een zeer brede kijk te
houden op alle thema’s.”

Wat betekent jouw aanwezigheid in
de gemeenteraad voor Sinaai?
“Sinaai blijft voor mij een drijfveer om
aan politiek te doen. De eigenheid en
dynamiek die er in Sinaai is, mag echt
gezien worden en moeten we blijven
koesteren. Het is dan ook belangrijk
om in Sint-Niklaas die bezorgdheden te
blijven herhalen. Of dat het nu gaat over:
dienstverlening in ons gemeentehuis,
wijkkermissen, Info Sinaai, volkssportfeesten, ouderenzorg of openbare
werken, telkens opnieuw is het belangrijk hen de zaken te laten zien door een
‘Snoase’ bril.”
© Foto’s: © Lut Verstraete en © Filip Wouters
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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