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Nog even volhouden!

Samen houden we ons aan de regels!

We zwaaien 2020 met veel plezier uit en
hopen dat 2021 opnieuw een ‘normaler’
jaar wordt. We moesten de afgelopen
maanden noodgedwongen veel van onze
vrijheden opgeven, maar we leven op
hoop. Enkel met gezond verstand en het
opvolgen van de veiligheidsmaatregelen,
zal de situatie verbeteren. December en
januari, onze traditionele feestmaanden,
zullen er heel anders uitzien dan we
gewend zijn. Hopelijk kunnen we samen
met uitgestelde ‘bubbels’ klinken op het
nieuwe jaar.

Al meer dan 1.400 pv’s voor corona-inbreuken

Maar ook in coronatijden werkt het
stadsbestuur verder: de plannen voor
onze nieuwe markt, sportsite en
zwembad ‘de Watermolen’ krijgen steeds
meer vorm. In totaal staan er vijf grote
werven op de planning. Daarnaast
worden ook de kleinere dossiers
aangepakt. U leest er verder in dit
Klavertje Vier meer over.
Verder wil ik ook graag Annemie Charlier
bedanken voor haar jarenlange inzet.
Zij zal het de komende tijd iets rustiger
aandoen nu ze eind december stopt
als gedeputeerde van onze provincie.
Annemie kennende zal ze haar mandaat
als ‘gewoon’ provincieraadslid absoluut
ter harte nemen en zich de rest van
de bestuursperiode even hard blijven
inzetten.
Ik wens jullie allen een gezond en
verademend 2021 toe. Hou het veilig.

Hans Van
Landeghem
Voorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 november.

Het naleven van de coronamaatregelen is in de eerste plaats een zaak van burgerzin:
je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen. Iedereen
ergert zich aan mensen die de maatregelen overtreden, maar oﬃciële vaststellingen
kunnen alleen gebeuren door de politie. “Tot nu toe heeft de politie in Sint-Niklaas
ruim 1.400 personen geverbaliseerd”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter.
Onze burgemeester is niet te beroerd
om mensen aan te spreken die in het
stadscentrum de mondmaskerplicht
niet respecteren. Dikwijls gaat het om
personen van buiten Sint-Niklaas die
de bordjes niet hebben opgemerkt.
Toch zijn er ook heel wat mensen die
vinden dat de maatregelen niet op hen
van toepassing zijn. “Onbegrijpelijk
en onvergeeflijk”, vindt burgemeester
Dehandschutter. “De tijd van
waarschuwen is al lang voorbij.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter
waarschuwt: “De politie verbaliseert
onmiddellijk!”

Dankuwel Annemie!
Op 1 januari 2021 geeft gedeputeerde Annemie Charlier de
fakkel door aan An Vervliet. Ze maakte de voorbije twee jaar in
Sint-Niklaas vooral werk van een aantal ingrijpende
vernieuwingen op het provinciaal domein De Ster.
Voordien was Annemie gemeenteraadslid van 2001 tot 2006 en
schepen van Cultuur, Landbouw en Toerisme van 2013 tot 2018.
Annemie blijft provincieraadslid en actief in het culturele leven in
Belsele en Sint-Niklaas.
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Openbare werken en mobiliteit in Sint-Niklaas
Ook in de komende maanden werken we hard verder in onze stad: de rioleringswerken in de Puitvoetstraat lopen op hun einde, maar de rioleringsdossiers
Industriepark-West, Iepenstraat en Tereken/Schoolstraat staan dan weer in de
steigers. In al die projecten staat de veiligheid van de voetganger en fietser centraal.
Schepen Carl Hanssens, schepen voor mobiliteit en publieke ruimte, ging samen
met onze bestuursleden enkele situaties ter plekke bekijken.

Verhoogde fietspaden Vijfstraten
In november begonnen de voorbereidende nutswerken voor de aanleg van een woonerf
in de Iepenstraat. Het stadsbestuur besloot meteen ook verhoogde fietspaden aan te
leggen tot aan de Vlasstraat. Ter hoogte van de Vlasstraat komt een verkeersvertragend
element en een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. De eigenlijke werken
beginnen midden 2021.

Project ‘winkelwandellus’
Het project ‘winkelwandellus’ is uit de
startblokken geschoten. Ondervoorzitter Marcel
Van Looy: “Het project beoogt een serieuze
kwaliteitsinjectie van de publieke ruimte met
meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer
groen en ontmoetingsruimte.”
“In deze bestuursperiode moeten tien straten
rond de Stationsstraat er helemaal anders uitzien.
Wie nieuwsgierig is, moet
maar eens langsgaan in de
Paul Snoekstraat en de Richard
Van Britsomstraat. Die zijn al
aangepakt. De Casinostraat,
Broodstraat en Boonhemstraat
volgen snel, om te eindigen met
de Collegestraat.”

Heraanleg Tereken en Schoolstraat
Eindelijk! De werken voor de heraanleg van Tereken en de
Schoolstraat zijn toegewezen aan een aannemer. Dat is geen
dag te vroeg, gezien de erbarmelijke staat van het wegdek en de
fietspaden. Het gaat voor beide straten over een heraanleg van
gevel tot gevel, inclusief voetpaden en fietspaden. Na de werken
wordt Tereken éénrichting stad-uitwaarts. De werken starten in
de eerste helft van 2021.

Schepen voor Mobiliteit Carl
Hanssens bij de voorziene
wijzigingen van Tereken /
Schoolstraat.

Ondervoorzitter Marcel Van Looy
en schepen Carl Hanssens zijn
alvast enthousiast.

Werken Puitvoetstraat afgerond
De werken in de Puitvoetstraat zitten er zo goed
als op. Ook hier werd de weg volledig
vernieuwd en het dubbelrichtingsfietspad
doorgetrokken vanaf het Waasland Shopping
Center. “Dat is nog maar het begin”, zegt
bestuurslid Filip Wouters. “Ingrijpende werken
in de omgeving zullen aansluitend ook nieuwe
fietspaden opleveren in Industriepark-West
en Dendermondsesteenweg.” De werken zijn
gepland in 2021-2022.

Bestuurslid Filip Wouters bekijkt de aanpassingen.
Meer info vind je op de stedelijke website www.sint-niklaas.be/projecten.
sint-niklaas@n-va.be

Bestuursleden Leen Lutin-Smet en Roel
Vandecasteele op de bewuste fietspaden.

Herinrichting parking
Na de grootse bouwwerken op het Kokkelbeekplein is het ook tijd voor een ernstige verbetering
van de publieke ruimte. Joris De Maere: “Het is de
bedoeling om van de parking een aantrekkelijkere
ruimte te maken. Fietsers en voetgangers krijgen
een prominente rol en het wordt vooral een
groenere plaats.” De inspraak liep in november.
De werken starten in 2022.

Bestuurslid Joris De Maere en schepen voor
Mobiliteit Carl Hanssens nemen even polshoogte.
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Giel Verhelst nieuwe arrondissementeel voorzitter N-VA Waas
Met enige trots geven we het woord aan de nieuwe arrondissementeel voorzitter van N-VA Waas. Op
maandag 12 oktober kreeg hij een duidelijk signaal van onze Wase leden. Het arrondissementeel
niveau is de link tussen het lokale en het nationale.
“Het is mijn taak om samen met mijn bestuur te zorgen dat wat er lokaal leeft ook wordt gehoord op
bovenlokale niveaus”, steekt Giel van wal. “Als prille veertiger en vader van twee schoolgaande jongens
liggen thema’s zoals verkeer, welzijn, economie, sport en ontspanning me zeer nauw aan het hart. Ik volg
ook de verschillende dossiers op die handelen over de provinciale fietssnelwegen en de investeringen
rond het provinciaal domein ‘de Ster’.”

Dorps- en stadskernen leefbaar houden
“Na de gigantische investeringen in het kader van de Oosterweelwerken, lijkt het mij hoog tijd dat er
vanuit Vlaanderen significante middelen richting onze regio komen om onze dorps- en stadskernen leefbaar te houden. U heeft in ieder geval mijn engagement dat die thema’s hoog op de agenda blijven staan.”

Nieuw leven voor leegstaande legerkazerne in Gavere
Het Federaal Parlement keurde het voorstel van volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge goed om een eenheid van de landmacht te
vestigen in Oost-Vlaanderen.
De provincie Oost-Vlaanderen was de afgelopen jaren het grootste slachtoffer van een aantal herschikkingen bij het Belgisch leger.
Naast een verlies aan werkgelegenheid en binding met de bevolking kwam er ook een ‘rekruteringswoestijn’.

Betere regionale spreiding
Peter Buysrogge reageert enthousiast: “Defensie presenteert zich met een modern
HR-beleid als een aantrekkelijke werkgever, waar ook aandacht gaat naar telewerk en
de combinatie werk-gezin. Mijn resolutie zorgt voor een betere regionale spreiding
om militairen te rekruteren én een vlotter woon-werkverkeer voor Oost-Vlaamse
soldaten.”
De bosrijke omgeving van het domein van het Air Traffic Control
Center leent zich perfect voor de opleiding van paracommando’s.
“We verwelkomen sinds oktober een honderdtal para’s uit Tielen
in Gavere. Zo bieden we de laatste kazerne van Oost-Vlaanderen
opnieuw een toekomstperspectief”, besluit Peter.
Peter Buysrogge, Kamerlid

Comfortabel wonen
In de Baenslandstraat zijn 15 sociale woningen van de Sint-Niklase
huisvestingsmaatschappij (SNMH) gesloopt en vervangen door 21
appartementen. De sociale woningen dateerden uit de jaren ’50 en
voldeden niet meer aan de huidige normen voor comfortabel wonen.
Er werden drie bouwvolumes opgetrokken in een U-vorm. Achteraan
het perceel bevindt zich een publieke tuin waar zowel bewoners als
buurtbewoners van kunnen genieten. Binnenkort worden nog 46 nieuwe
appartementen opgeleverd in residentie ‘Kriekepitte’ aan de Voskenslaan
en 7 appartementen in de vroegere VTS-site.

Steven Dehandschutter, Mario Schelfhout en Annemie
Charlier aan het project in de Baenslandstraat.

www.n-va.be/sint-niklaas
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

