
Politie pakt drugsdealers aan
In een jaar tijd heeft  de politie van Sint-Niklaas 71 drugsdealers gearresteerd. 
Er werden 315 processen-verbaal opgesteld voor de fabricatie, de handel en 
het bezit van verdovende middelen.

Opvallend is het stijgende aantal pv’s 
voor lachgas. “Van september 2020 
tot september 2021 werden 29 gerech-
telijke onderzoeken uitgevoerd en 
organiseerde onze politie 41 drugsacties, 
vooral in de stationsomgeving, de 
uitgaansbuurt en aan de Witte Molen. 
Dat gebeurde zowel in uniform als 
met politie in burger. Bij de controles 
werd soms ook een drugsdetectiehond 
ingezet”, vertelt Lieven Dehandschutter. Het dealen wordt in veel gevallen 
aangestuurd vanuit Antwerpen en Nederland.

Vijf criminele bendes opgerold
De politie ontmantelde zeven cannabisplantages, die in handen bleken van vijf 
criminele organisaties. Daarbij werden meer dan 
5.000 cannabisplanten in beslag genomen en 
vernietigd. Tijdens de drugsacties nam de politie 
in totaal 347.000 euro cash geld in beslag, evenals 
grote hoeveelheden drugs (vooral heroïne, cocaïne 
en speed), verschillende auto’s en een aantal wapens. 

“Ook de komende maanden zal de politie van 
Sint-Niklaas haar acties tegen drugs 
verderzetten”, benadrukt onze burgemeester.
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Nieuwjaarsreceptie
N-VA Sint-Niklaas nodigt u graag uit voor haar nieuwjaarsreceptie. Op vrijdag 14 januari* bent u van 
harte welkom in het Tijl Kafee (loge Puyenbekestadion), Watermolenstraat 108 in Belsele. Beginnen 
doen we om 20 uur. Vlaams minister Matthias Diependaele is onze gastspreker. Graag tot dan!

*onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen

Alweer een jaartje voorbij

We zijn alweer december en kijken uit naar 
de feestdagen die we toch wat uitgebreider 
willen vieren dan vorig jaar. Ik breng jullie 
alvast de allerbeste wensen over voor 2022. 
Uiteraard de klassiekers zoals een goede 
gezondheid, maar wat ik jullie vooral wil 
wensen is plezier. Want daar draait het om, 
genieten van het leven en gelukkig zijn. En 
heb je het even moeilijk, aarzel niet om het 
met iemand te delen. Want door over je zorgen 
te praten maak je ze voor jezelf lichter.

Op vrijdag 14 januari hoop ik jullie te mogen 
ontmoeten in Tijl Kafee in de Watermolen-
straat voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Met een hapje en een drankje klinken we 
samen op het nieuwe jaar. Meer info hieronder.

Waarschijnlijk is dit mijn laatste voorwoord 
als voorzitter van onze afdeling. Op 7 maart 
kiezen onze leden een nieuw afdelings-
bestuur. Na negen jaar geef ik de fakkel door 
aan mijn opvolger. Ik ben dankbaar dat ik het 
voorzitterschap van onze prachtige en actieve 
afdeling heb mogen op-
nemen. Bedankt voor het 
vertrouwen!

Hans Van Landeghem
Voorzitter
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Vakschoolhof krijgt vorm
De vroegere site van de VTS in het hart van de stad kreeg een gloednieuwe invulling als woonproject. De publieke ruimte in het 
Vakschoolhof is zo goed als aangelegd en de eerste bewoners trokken er al in.

Burgemeester Lieven Dehandschutter en gemeenteraadslid Tchantra 
Vandewalle, voorzitter en lid van de raad van bestuur van Interwaas: 
“Dit titanenwerk is de vrucht van een intense samenwerking tussen 
publieke overheid, sociale huisvestingsmaatschappijen en de private 
sector. Het omvormen van de leslokalen met respect voor ons erfgoed 
is zeer goed gelukt. Ook onze stadsschouwburg en academies krijgen 
hier een plekje in een rustige en mooie omgeving.”

Combinatie van groen en water
Carl Hanssens, schepen van Stadsontwikkeling, vult aan: “De aanleg 
van het publieke domein is een van de laatste stappen van dit project. 
Het wordt een geslaagde combinatie van groen en waterelementen. 
Tegelijk creëren we een nieuwe, trage doorsteek van de Collegestraat 
naar het Onze-Lieve-Vrouwplein. De aanleg sluit naadloos aan bij de 
pas aangelegde Collegestraat en Paul Snoekstraat.”

VSI praat over mobiliteit
Schepen Carl Hanssens gaf bij de Vlaamse Senioren Inspraak 
(VSI) toelichting over het verkeers- en mobiliteitsbeleid. Drie 
belangrijke doelstellingen staan prioritair bij het uittekenen van 
dat beleid: verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

De stad investeert fors in het verbeteren van de wegeninfrastructuur, 
ook in de deelgemeenten. Veel straten werden én worden grondig 
gerenoveerd. De leefbaarheid van onze stad is een grote uitdaging. 
Met nog meer aandacht voor groen, rustpunten en een betere 
toegankelijkheid van gebouwen en terreinen. We richten straten 
anders in en verfraaien ze met meer groen. Ook de herinrichting 
van de Grote Markt en het Hendrik Heymanplein zal daartoe 
bijdragen.

Bereikbare stad
De bereikbaarheid van onze stad moet dringend beter: minder 
auto’s in het stadscentrum, vlottere verkeersdoorstroming en een 
betere afstemming van het openbaar vervoer in het centrum. Er zal 
ook voldoende aandacht besteed worden aan de mobiliteit van de 
senioren in onze stad. Het invoeren van de zone 30 is geen ‘pest-
maatregel’, maar een weloverwogen beslissing om de verkeers- 
veiligheid en leefbaarheid te verhogen.

Nieuwkerken is een groene 
zorgsite rijker
Onlangs verhuisden de bewoners van het oude Populieren-
hof naar de paviljoenen op de nieuwe zorgsite. “Zo zorgen 
we ervoor dat alle Nieuwkerkenaren in hun eigen dorp kunnen 
genieten van hun oude dag, omgeven door een mooi, open 
en groen landschap”, steken Nieuwkerkse gemeenteraadsleden 
Veerle De Beule en Bart Merckx van wal.

Maxime Callaert, voorzitter van Zorgpunt Waasland dat de 
site zal beheren, en Bernd Van Besauw, lid van het Bijzonder 
Comité Sociale Dienst vullen aan: “De nieuwe zorgsite bestaat 
onder meer uit assistentiewoningen, een diensten-, woonzorg- 
en dagverzorgingscentrum en een buitenschoolse opvang. 
Het Populierenhof situeert zich achter het huidige woonzorg-
centrum, aan het nieuwe park. De vervanging was ook nodig, 
want het huidige gebouw heeft zijn beste tijd wel gehad.”

 Burgemeester en voorzitter van Interwaas Lieven  
Dehandschutter en schepen van Stadsontwikkeling Carl Hanssens

 “Een Nieuwkerkenaar is trots op zijn dorp. De nieuwe site zorgt 
ervoor dat onze gemeente haar rustige en landelijke karakter  
behoudt. Het is een mooie, visuele aanvulling van onze dorpskern”, 
weten de Nieuwkerkse N-VA-mandatarissen en- bestuursleden.Meer info over VSI via johan.debeule@n-va.be.
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Aperitiefgesprek met burgemeester en schepenen 
Op 17 oktober spraken onze burgemeester en schepenen voor een ruim publiek over verschillende aspecten van het stedelijke 
beleid. Enkele razend actuele zaken passeerden de revue onder leiding van fractievoorzitter Luk Huys.

•  Burgemeester Lieven Dehandschutter bedankte de bevolking 
en de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum voor de hoge 
vaccinatiegraad (91 procent van de volwassen Sint-Niklaze-
naars). Daarnaast benadrukte hij de recente successen tegen 
drugshandel in onze stad.

•  Schepen Peter Buysrogge beklemtoonde dat ondanks de 
zware financiële impact van de coronacrisis, de verlaging van 
de personenbelasting van 8,5 naar 7,5 procent niet in gevaar 
komt. De opening van een nieuw zwembad in het Sportkring-
park ligt op schema voor 2024.

•  Schepen Carl Hanssens onderstreepte het belang om jonge 
gezinnen en de middenklasse in onze stad te houden. Inves-
teringen in publieke ruimtes zoals de winkelwandellus en de 
Grote Markt moeten onze stad aangenamer maken. De 
verkeersingrepen (zone 30 en verkeersfilters) om de leefbaar-
heid en verkeersveiligheid te vergroten, moeten samengaan 
met een vernieuwend parkeerbeleid, gericht op bewoners, 
bezoekers en pendelaars.

•  Schepen Filip Baeyens vertelde over de stijgende vraag naar 
cultuur- en ontmoetingslocaties voor evenementen en hoe de 
nieuw geplande bib een warme plek zal worden waar iedereen 
zich thuis voelt. De schepen, die ook voorzitter is van MiWa, 

merkte daarnaast op dat de Sint-Niklazenaar zeer goed 
sorteert: de hoeveelheid huisvuil daalde van 140 kg/inwoner 
naar 95 kg/inwoner terwijl het volume aan PMD- en groen-
afval sterk steeg.

•  Volgens schepen Maxime Callaert zullen er tegen 2024-2025 
naar schatting 2.400 schoolstoeltjes te kort zijn. De komst van 
de nieuwe LAB-school is dus zeer welkom, maar nog steeds 
onvoldoende. Een nieuw Huis van het Kind wordt ingepland 
in de nieuwe stadsbibliotheek op het Hendrik Heymanplein. 
Die ligt op schema voor bouw in 2024-25.

Meer weten over lokaal beleid? Contacteer ons op www.sint-niklaas.n-va.be/stel-je-vraag.

Aanleg BMX-parcours in Sportkringpark
De aanleg van de BMX-piste in het nieuwe Sportkringpark is volop bezig. 
Daarmee zetten we een tweede stap in de realisatie van onze plannen op 
de huidige voetbalsite Puyenbeke aan de Watermolendreef.

Peter Buysrogge, schepen van Sport, licht toe: “Vorig jaar werd het baseball-
terrein aangelegd. Dankzij de BMX-Stars beschikken we vlak daarnaast nu 
ook over een professioneel BMX-parcours. Een nieuwe sportieve troef voor 
onze stad en het Waasland. De interesse voor BMX zal de komende jaren 
ongetwijfeld nog toenemen, zeker nu de sport een Olympische discipline is. 
De uiteindelijke piste, inclusief spectaculaire startheuvel, zal 350 meter lang 
zijn en is ideaal voor opleiding, training en regionale meetings.”

Onze N-VA’ers in de SNMH
Op de nieuwe zorgsite in Nieuwkerken zal de Sint-Niklase Maatschappij 
voor de Huisvesting zestien nieuwe flats voor ouderen verhuren. Daarnaast 
nam de SNHM recent ook het beheer over van twaalf appartementen 
gelegen aan het Sint-Rochushof.

Onze ploeg in de raad van bestuur van de SNMH werd onlangs 
versterkt met Guy Hanssens. Hij zal er zetelen samen met onder anderen 
Annemie Charlier, Mario Schelfhout en Steven Dehandschutter.

Van links naar rechts: schepenen Maxime Callaert, Filip Baeyens 
en Carl Hanssens, burgemeester Lieven Dehandschutter, schepen 
Peter Buysrogge en fractievoorzitter Luk Huys

Fotografen: Filip Wouters en Lutgarde Verstraete

Van links naar rechts: Guy Hanssens, Annemie Charlier, Steven 
Dehandschutter (voorzitter) en Mario Schelfhout (ondervoorzitter)

Schepen van Sport Peter Buysrogge op 
de huidige Puyenbekesite/het toekomstige 
Sportkringpark 
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


