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Een tikkeltje geluk

Samen maken we de stad van morgen

N-VA Sint-Niklaas zwaait 2019 uit
en kijkt hoopvol naar 2020.

Het budget gezond houden en tegelijk ook investeren. Dat was de ambitie bij
het opstellen van onze meerjarenplanning 2020-2025. Schepen van Financiën
Peter Buysrogge heeft samen met zijn collega’s en de administratie hard
gewerkt om die doelstelling rond te krijgen.

Uiteraard wens ik iedereen een
goede gezondheid toe. Maar valt het
met de gezondheid toch wat tegen,
dan wens ik u vooral dat tikkeltje
geluk toe dat u hoop geeft.
Ik nodig u alvast uit om samen met
ons te klinken op het nieuwe jaar op
zaterdag 18 januari 2020.
Ondertussen bepaalde het stadsbestuur de prioriteiten voor de
komende jaren. Dat N-VA Sint-Niklaas
daarbij mee aan de kar trok, is duidelijk. U leest er verderop meer over.
Met warme,
Vlaamse groet
Hans Van
Landeghem
Voorzitter N-VA
Sint-Niklaas

Investeren in welzijn

“We erfden gezonde stadsfinanciën”, zegt
Peter. “En we houden ze gezond. Tegelijk doen
we heel wat investeringen. Denk maar aan de
Grote Markt, het Hendrik Heymanplan,
Puyenbeke en de sociale en creatieve economie
in de Heistraat. Maar we investeren
ook in mensen. Vooral op de sociale
dienstverlening zetten we sterk in, met
meer maatschappelijk assistenten en ander
personeel in de welzijnssector.”
Dat veiligheid en netheid belangrijke aandachtspunten zijn voor onze stad, vertaalt zich ook
in het beleid. We zorgen voor meer toezicht op
het openbaar domein en gaan samen met de
politie de strijd aan tegen overlast.
Op Sint-Niklaas zijn we trots. Daarom zetten
we onze stad nog meer op de kaart met
stadspromotie. En we betrekken ook u bij

het beleid. Breng op 5 januari 2020 zeker een
bezoek aan het stadhuis.

Minder belastingen

En er is meer goed nieuws voor u. Schepen
van Financiën Peter Buysrogge: “Nog voor de
verkiezingen kondigden we aan de belastingen
te verlagen. We kregen toen te horen dat we
dat niet hard zouden kunnen maken. Welnu,
in onze meerjarenplanning doen we het. De
aanvullende personenbelasting daalt in 2022
van 8,5 naar 7,5 procent. Op die manier kan
de Sint-Niklazenaar meegenieten van de gezonde stadsfinanciën.”

S chepen van Financiën
Peter Buysrogge verlaagt
de belastingen en investeert
tegelijk in welzijn,
veiligheid en netheid.

Sint-Niklaas wordt nog gezelliger
Het stadsbestuur investeert de komende jaren volop in het stadscentrum. Nog aantrekkelijkere pleinen en centrumstraten zijn
daarbij het streefdoel.
Schepen van Openbaar Domein
Carl Hanssens: “Met kleine
ingrepen geven we de Houtbriel
en het Sint-Nikolaasplein een
aangenamere uitstraling. En we
leggen een winkelwandellus aan
in tien straten rond de Stationsstraat. Zo zorgen we niet alleen
voor een uniform straatbeeld,
maar ook voor meer verkeersveiligheid en groen.”

Carl en Filip: “Tegelijk zetten
“Met een grondige vernieuwing we in op een nettere stad. Niet
alleen een zaak van onze eigen
maken we van de Grote Markt
opnieuw een plaats waar mensen stadsdiensten, maar ook van
onze inwoners en bezoekers.
graag komen, ook als er geen
evenementen zijn”, vult gemeente- De teams op straat krijgen
versterking om overlast en
raadslid Filip Herman aan.
zwerfvuil aan te pakken.”
“Er komt daar ook een nieuwe
stadswinkel voor alle SintCarl Hanssens en Filip Herman
Niklazenaren.
gaan voor een stralend Sint-Niklaas.

Een gezellige Grote Markt

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Heymanplein krijgt nieuw jasje en moderne bib
De plannen voor het nieuwe Heymanplein krijgen stilaan vorm.
Het doel? Een grijze parking omtoveren tot een groene ontmoetingsplaats. Met als kers op de taart een gloednieuwe bibliotheek.
De nieuwe bibliotheek komt op de plaats van de supermarkt. De bib is vandaag
al veel meer dan een plek waar je boeken kan uitlenen. Het is een centrum van
kennis en ontmoeting met een uitgebreide publiekswerking: lezingen, tentoonstellingen, projecten, boekvoorstellingen en lessenreeksen voor jong en oud.
Die ‘brede bibliotheek’ verdient een nieuwe thuis in een modern, aangepast en
duurzaam gebouw. Het budget is er al, nu volgen een studie en een planning.
Over een paar jaar kan dan de eerste schop in de grond.

 nze culturele trekpaarden Luk Huys en
O
Filip Baeyens volgen de plannen voor de
nieuwe bib op de voet.

Een kind- en jeugdvriendelijke stad
N-VA Sint-Niklaas zet zich in voor de kinderen en jongeren in Sint-Niklaas. Schepen Marijke Henne en
gemeenteraadsleden Vanessa Blommaert en Tchantra Van De Walle delen graag hun visie met u.
In 2020 is meer dan 27 procent van de inwoners van Sint-Niklaas
jonger dan 18 jaar. Die groep wordt de komende jaren wellicht
nog groter. Logisch dus dat onze jonge inwonertjes heel wat
aandacht krijgen.

Veilige straten en pleinen

Zo zorgen we voor veilige straten en pleinen, met voet- en fietspaden
die ook duidelijk en veilig zijn voor de jongsten. Schoolomgevingen
worden ingericht met voorrang voor de stappers en trappers.
De routes naar de scholen krijgen de nodige aandacht. Natuurlijk
krijgen kinderen en jongeren ook plaats om te spelen in hun buurt,
met avontuurlijke, natuurlijke speelpleintjes op hun maat.
Met aangepaste methoden achterhalen we hoe de jeugd over onze
stad denkt. Want kinderen en jongeren ervaren het leven in hun
buurt of rondom hun school op een heel eigen manier.

Kansen voor elk kind

Elk kind, elke jongere moet bovendien de kans krijgen om zijn
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ook kinderen wiens

T chantra Van De Walle, Marijke Henne en Vanessa
Blommaert maken van Sint-Niklaas een veilige en
stimulerende thuishaven voor de jongste inwoners.
wiegje in een kansarme omgeving staat. De strijd tegen gezinsarmoede blijft de komende jaren een topprioriteit. We focussen
ook op het psychosociaal welzijn van jongeren, want te veel
jongeren voelen zich niet goed in hun vel.

De Ster krijgt 7,5 miljoen euro
Sinds 2015 staat het provinciebestuur in voor recreatiedomein
De Ster. Met een ongeziene investering van liefst 7,5 miljoen euro
maakt de provincie duidelijk hoeveel belang ze aan De Ster hecht.

P rovinciaal gedeputeerde Annemie
Charlier legt uit wat er allemaal
verandert in De Ster.

Provinciaal gedeputeerde Annemie Charlier is bevoegd voor het recreatiedomein
en licht toe: “Ter hoogte van de Lange Rekstraat komt een nieuw inkomgebouw dat
dient als sporthal en polyvalente zaal voor activiteiten en evenementen. Het biedt
ook ruimte voor kantoren voor het personeel en een cafetaria. Het treintje blijft op
het domein maar zal niet meer rondrijden. In de plaats kiezen we voor een veerboot. De kinderboerderij krijgt nieuw sanitair en er komt ook een heuse strandbar
op het domein. Al die ingrepen samen geven De Ster een bovenlokale uitstraling.”
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Puyenbeke wacht een mooie toekomst
Het stadsbestuur bouwt sport- en recreatiepark Puyenbeke uit tot een groene en toegankelijke sportplek.
Zowel clubs als de individuele sporter kunnen er terecht. Ook het nieuwe zwembad verhuist naar Puyenbeke.
Schepen van Sport Peter Buysrogge: “Het huidige Sinbad is te klein voor de
verschillende gebruikers. Elk baantje is elk uur gevuld. Een nieuw zwembadcomplex is dus nodig. Dat moet tegemoetkomen aan de noden van de sportclubs, met onder andere een olympisch vijftigmeterbad. Maar ook individuele
zwemmers, scholen en andere gebruikers moeten er terechtkunnen. Daarom
komen er veel meer uren voor publiekszwemmen en maken we ook plaats voor
een recreatiegedeelte.”
Gemeenteraadslid Maxime Callaert vult aan: “Er zal heel wat te beleven zijn in
het nieuwe Puyenbeke. Denk bijvoorbeeld aan een speelbos, een Finse piste voor
lopers en voorzieningen voor fietsers en wandelaars langs de Molenbeek.”
Ook buurtbewoner en gemeenteraadslid Koen De Smet is heel tevreden:
“We betrekken alle gebruikers en buurtbewoners bij de verdere ontwikkeling van
Puyenbeke. Het stadsdeel krijgt enorm veel uitstraling en het groene en open
karakter blijft er gevrijwaard.”

 et de volle steun van Koen De Smet, Peter
M
Buysrogge en Maxime Callaert krijgt domein
Puyenbeke er heel wat attracties bij.

Sterke deelgemeenten
Gemeenteraadsleden Bart Merckx en Veerle De Beule en lid van
het sociaal comité Bernd Van Besauw willen niet alleen de stadskern maar ook alle deelgemeenten bruisend houden.
“Daarom investeren we in aantrekkelijke dorpskernen, in lokale verenigingen en
in voorzieningen voor jong en oud”, klinkt het. “In Sinaai leggen we het resterende deel van de Dries aan en nemen we de Zwaanaardestraat, Weimanstraat,
Keizerstraat en Leeburgstraat onder handen. Belsele mag rekenen op steun voor
de jeugdsite aan De Klavers. En basisschool Gavertje Vier en buitenschoolse
opvang De Sprinkhaan kunnen verder uitbreiden. We versterken het hart van
Nieuwkerken met een nieuw dorpsplein en ook De Schakel krijgt een nieuw jasje.
Samen met Zorgpunt Waasland bouwen we een zorgsite met een nieuw woonzorgcentrum, assistentieflats, een dienstencentrum en buitenschoolse kinderopvang.”

 ernd Van Besauw, Veerle De Beule en
B
Bart Merckx zetten zich in voor levendige
deelgemeenten.

N-VA in actie voor een veiligere stad
Met een heus ‘veiligheidsplan 2020-2025’ zorgen we voor een veiligere stad. Het stadscentrum krijgt daarbij
bijzondere aandacht.
Burgemeester Lieven Dehandschutter: “We treden strenger op tegen overdreven
snelheid, alcohol achter het stuur en onaangepast rijgedrag. En ook drugdealen
dulden we niet. Omdat er zich vooral in het stadscentrum incidenten voordoen,
verhoogt de politie daar haar aandacht.”
Ook tegen seksuele misdrijven treedt de N-VA op. We investeren onder andere in
zedeninspecteurs. Zo moedigen we mensen aan om aangifte te doen en verbeteren
we de kwaliteit van de opvang. “Want seksuele misdrijven hangen helaas nog te
veel in de taboesfeer”, weet lid van het sociaal comité Leen Lutin-Smet.
 elly van Elslande, Lieven Dehandschutter
K
en Leen Lutin-Smet binden de strijd aan tegen
criminaliteit.

Nog een actiepunt is om veelplegers en daders van zware misdrijven nauwer op te
volgen. “Zo spelen we korter op de bal en kunnen we hopelijk nieuwe feiten
voorkomen”, besluit gemeenteraadslid Kelly Van Elslande.
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