
Extra politie in uitgaansbuurt
Sinds het begin van de herfst is de politie beter zichtbaar in de uitgaansbuurt 
van Sint-Niklaas. Zij houden tijdens de weekendavonden en -nachten een  
oogje in het zeil op het Sint-Nicolaasplein, de Houtbriel, de Grote Markt  
en onmiddellijke omgeving.

Extra politie
“De politie zal prominenter aanwezig 
zijn op straat. Dat heb ik in overleg 
met de korpsleiding beslist, nadat er 
in september in het weekend enkele 
ernstige en gewelddadige incidenten 
plaatsvonden”, aldus burgemeester 
Lieven Dehandschutter. “Bovenop de 
vier interventieploegen en de twee 
ploegen die specifiek gericht zijn op het 
stadscentrum, zetten we nog een extra 
ploeg in. We schakelen twee politiehon-
den in en plaatsen de politievoertuigen 
duidelijk in het zicht.” 

Overlast tegengaan
Naast de vernieuwde toezichtcamera’s treffen we nu dus bijkomende maatregelen. 
We hopen dat die een ontradend effect hebben. In elk geval zal de politie  
sneller kunnen ingrijpen bij problemen. Eerder dit jaar al legde burgemeester  
Dehandschutter een aantal personen een plaatsverbod op. Zij zorgden namelijk 
voor zware overlast in de uitgaansbuurt.

Verwachting

Nee, ik ga hier niet aankondigen dat mijn 
vrouw in verwachting is. Met twee kinderen 
zitten we al boven de Chinese norm. Ik wil 
het even hebben over onze verwachtingen 
tegenover de overheid. 

In onze welvaartsstaat verwachten we veel 
van de politiek. Terecht natuurlijk. We willen 
een parkeerplaats voor de deur, groen in 
de buurt, een rustige en veilige straat maar 
toch alles vlakbij. Een verwachting kost 
geen geld, al de rest helaas wel. 

Ook al is het vaak moeilijk en lijkt het soms 
zelfs onmogelijk, toch hebben we de afgelo-
pen jaren al veel verwezenlijkt. Ook de  
komende jaren willen we nog veel realise-
ren. Daarom zijn uw hulp en goede ideeën 
altijd welkom! Word vandaag nog lid van 
N-VA Sint-Niklaas en werk mee aan het 
vervullen van de 
verwachtingen.

Bert De Laet
Voorzitter

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zaterdag 28 januari 2023 
om 20 uur

Prins Boudewijnlaan 117 
9100 Sint-Niklaas

Iedereen van harte welkom!

LIEVEN DEHANDSCHUTTER:  
nummer één op N-VA-lijst 2024
Burgemeester Lieven Dehandschutter zal ook bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 2024 de N-VA-lijst aanvoeren. Hij is sinds 
2013 burgemeester en vervult momenteel zijn tweede ambtster-
mijn. Ook tijdens zijn volgende mandaat wil 
Lieven samen met zijn sterke ploeg de leiding 
nemen over het stadsbestuur, krachtdadig be-
sturen en de stadsfinanciën gezond houden. 
Er wachten nog heel wat mooie projecten.

Lieven Dehandschutter, burgemeester
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VSI bezoekt woonzorgcentrum De Spoele
De Vlaamse Senioreninspraak (VSI) bracht een bezoek aan woonzorgcentrum De Spoele in de Lamstraat. Schepen en voorzitter 
van Zorgpunt Waasland Maxime Callaert leidde ons rond. 

Zorg op maat
Tijdens ons bezoek kwamen we meer te weten over de diverse diensten 
die het woonzorgcentrum aanbiedt. We zagen dat zorg op maat niet 
enkel een mooie gedachte is, maar een dagelijkse realiteit. Verpleeg-
kundigen, zorgkundigen, animatoren, ergo- en kinesitherapeuten 
zetten zich enthousiast in.

Huiselijk gevoel
Jonge of oudere mensen die veel verzorging nodig hebben, vinden een 
huiselijk gevoel in het centrum. Er zijn gezellige leef- en eetruimtes, 
zithoekjes, een cafetaria en inpandige terrassen. Uitstekende verzor-
ging in een aangename setting: dat is wondermooi.

Een blik op het Vlaamse onderwijs
Op 14 oktober 2022 organiseerden Jong N-VA Sint-Niklaas en 
Jong N-VA Waasland een gespreksavond met Vlaams volks-
vertegenwoordiger en onderwijsexpert Koen Daniëls. Heel wat 
geïnteresseerden luisterden in de Foyer naar de toekomstplan-
nen voor ons onderwijs. 

In dalende lijn
“Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat Vlaanderen 
steeds minder goed scoort voor wetenschappen, wiskunde en 
begrijpend lezen in vergelijking met andere Europese landen. 
We wilden de oorzaak daarvan kennen en de oplossingen die 
beleidsmakers daarvoor bieden. Koen Daniëls nam de tijd om 
onze vragen te beantwoorden”, aldus jongerenvoorzitster Melina 
De Pelsmaeker.

Honger naar meer?
Bent u nieuwsgierig naar de toekomstplannen van de N-VA 
voor het onderwijs in Vlaanderen? Via de onderwijsbrief van de 
N-VA-onderwijsspecialisten blijft u steeds op de hoogte. Inschrij-
ven kan via de website: www.koendaniels.be/onderwijsbrief.

Welkom in de stadswinkel
Heel wat Sint-Niklazena-
ren kwamen tijdens het 
openingsweekend kijken 
naar de nieuwe, moderne 
vleugel van het stadhuis. 
Daar zitten veel functies 
en diensten tezamen. U 
kan er de stadswinkel - de 
nieuwe loketten - vinden, 
die de dienstverlening 
zoveel mogelijk centrali-
seert. Ook de toeristische 
dienst heeft er een nieuwe 
uitvalsbasis. Verder biedt 
de vleugel plaats aan het 
archief, kantoorruimtes 
en een grote receptiezaal. 
Met het project is de dienstverlening  
helemaal aangepast aan de 21ste eeuw.

Schepen van Dienstverlening Peter 
Buysrogge in de stadswinkel.

Nieuwe opdracht voor  
Marcel en Giel
Tijdens de gemeenteraad van 23 september 2022 stond 
N-VA-raadslid Vanessa Blommaert haar zitje af aan 
eerste opvolger Marcel Van Looy. In het bijzonder  
comité voor de sociale dienst neemt Giel Verhelst de 
fakkel over. We bedanken Vanessa voor haar engage-
ment en wensen Marcel en Giel veel succes! 

Marcel Van Looy
Giel Verhelst

Johan De Beule, Rik Koninckx, Rita Waterschoot,  
Maria Nyika, Maxime Callaert en Theo Verschueren.Geïnteresseerd in de VSI? Stuur een e-mail naar johan.debeule@n-va.be.

Jong N-VA Waasland, onderwijsexpert Koen Daniëls 
en burgemeester Lieven Dehandschutter.

sint-niklaas@n-va.be
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Stadsbestuur grijpt in en houdt stadsfinanciën gezond
Het stadsbestuur zorgde voor een budgetwijziging, waardoor de stedelijke financiën gezond blijven. Het jaarlijkse resultaat (de 
autofinancieringsmarge) zal in 2025 sterk positief zijn met in de stedelijke spaarpot meer dan achttien miljoen euro.  

Waarom ingrijpen?
Volgens schepen van Financiën Peter Buysrogge was het tijd 
om in te grijpen: “Ook de stad wordt geconfronteerd met de 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Denk aan de stijging van 
de lonen, bouw- en energiekosten. We zijn grondig te werk  
gegaan. We schrappen 400.000 euro in onze jaarlijkse wer-
kingsuitgaven en besparen op de energie-uitgaven. We vervan-
gen 23 medewerkers die op pensioen gaan niet. We indexeren 
een aantal retributies en belastingen. We schrappen ten slotte 
18,5 miljoen euro aan investeringen.”

Concreet
De stad toont dat ambitie samengaat met een verantwoordelijk 
en zuinig beleid:

•    We stellen voor het project Hendrik (nieuwe bibliotheek en 
Huis van het Kind) een ontwerper aan en zorgen dat het 
dossier vergunningsklaar is, maar realiseren het nog niet. 

•    De werken aan de Grote Markt, Cocon in de Heistraat, 
het zwembad De Watermolen en het Sportkringpark gaan 
gewoon door.

•    De eerdere verlaging van de aanvullende personenbelasting 
van 8,5 naar 7,5 procent blijft volledig 
behouden.

•    We richten een noodfonds van 100.000 
euro op voor het verenigingsleven.  
Op die manier komen we tegemoet aan 
de stijgende energiekosten.

Peter Buysrogge, schepen van Financiën

COLOFON

Werkten mee aan dit nummer: Peter Buysrogge, Lieven Dehandschutter, Bert De Laet, Melina De Pelsmaeker, Carl Hanssens, Guy Hanssens,  
Klaartje Van Havermaet, Mark Gillioen en Jolien Volders. Foto’s door Hans Van Landeghem, Lutgarde Verstraete en Filip Wouters.

Het laatste werfnieuws
•    De werken in de Zwaanaardestraat (Sinaai) en 

Vrouweneekhoekstraat verlopen zoals gepland.
•    Op 15 november startten de werken aan de fiets-

brug Vijfstraten om de oversteek van de fietssnel-
weg F4 over Vijfstraten veiliger en vlotter te maken.

•    In januari krijgen de Dendermondse Steenweg- 
Tereken, de Kapelstraat en Industriepark-West  
nieuwe fietspaden.

•    In Industriepark-West komt er nieuwe riolering.
•    De werken aan het Kokkelbeekplein starten midden  

januari. De parking wordt vernieuwd en vergroend.  
De fietsdoorsteek wordt veiliger gemaakt.

Schepen voor Mobiliteit en 
Publieke Ruimte Carl  

Hanssens aan Vijfstraten, 
waar de fietsbrug komt.

Sneeuwruimlijn 

Denk eraan uw stoep ijsvrij te 
maken wanneer het gesneeuwd 
heeft. Wie hulp nodig heeft, kan 
bellen naar de sneeuwruimlijn:  
03 778 30 00.


Aperitiefgesprek met  
Europees Parlementslid Assita Kanko
Enkele keren per jaar organiseert N-VA Sint-Niklaas een aperitiefgesprek rond een lokaal of 
nationaal thema. Op zondag 23 oktober 2022 nodigden we Europees Parlementslid Assita 
Kanko uit. Ze pakte het publiek onmiddellijk in met haar warme en sterke persoonlijkheid. 
Openhartig vertelde Assita haar levensverhaal. We kwamen ook meer te weten over haar 
werk in het Europees Parlement rond mensenrechten en de aanpak van misdaad.

Heeft u interesse in een boek van Assita Kanko?

1. Surf naar www.n-va.be/sint-niklaas en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
2. Stuur een mail naar sint-niklaas@n-va.be met uw naam en adres. 
Veel succes!W

IN
!

www.n-va.be/sint-niklaas
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


