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De zomer van 2021

Halt tegen homofobie!

Zal komende zomer er anders uitzien
dan die van 2020? Niemand die het nu
al kan voorspellen, maar we kunnen
alleen maar hoopvol zijn.

17 mei: internationale dag tegen homo- en transfobie

In het voorjaar is er traditioneel ons
aperitiefgesprek rond het stedelijk
beleid. Omdat we die toelichting alleen
op fysieke wijze optimaal kunnen
overbrengen, kiezen we ervoor om die
activiteit te verleggen naar het najaar.
In tussentijd organiseren we eerst een
volledig digitaal aperitiefgesprek. De
gast is niemand minder dan Lorin
Parys, onze nieuwe nationale
ondervoorzitter. Plaats: thuis voor uw
televisie- of computerscherm. Tijdstip:
zondag 30 mei om 10.30 uur.
Hoe onze nationale feestdag op 11 juli
er zal uitzien, is momenteel ook nog
koffiedik kijken. Toch wil ik iedereen nu
al oproepen om onze Vlaamse leeuw
fier te laten klauwen. Hebt u nog geen
leeuwenvlag? Neem dan gerust contact
op met ons partijsecretariaat. N-VA
Sint-Niklaas zal de Vlaamse feestdag
alvast niet onopgemerkt laten passeren,
meer info daarover volgt later.
Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort opnieuw fysiek ontmoeten, met
een kus of knuffel. Hou het intussen
gezond.
Hans Van Landeghem
Voorzitter

Is er iets mooier dan elkaar liefhebben? Toch
is dat blijkbaar niet altijd eenvoudig. In de
holebigemeenschap is liefde meer dan ooit een
zwaar werkwoord. Dagelijks moeten opboksen
tegen negatieve vooroordelen en verwijten om
wie je bent, dat zou in 2021 niet meer mogen
gebeuren.
Het is van groot belang dat belangenorganisaties
zich blijven inzetten om mensen te laten inzien
Naar aanleiding van de
dat liefde liefde is, ongeacht op welk geslacht
gebeurtenissen
in Beveren hees
je valt. 17 mei is de internationale dag tegen
het
stadsbestuur
de regenbooghomo- en transfobie. “Ook het stadsbestuur
vlaggen
uit
solidariteit.
van Sint-Niklaas wil een duidelijk signaal geven
en zegt nee tegen geweld ten opzichte van de
holebigemeenschap”, vertelt Wim Raes, bestuurslid
en voorzitter van vzw Tiszo.
Meld élke vorm van holebigeweld bij de politie, zodat zij de
kritische locaties nog beter kunnen controleren. Samen
beantwoorden we haat met liefde.
Wim Raes, voorzitter vzw Tiszo

Online aperitiefgesprek met

Lorin Parys
Zondag 30 mei - 10.30 uur

Op zondag 30 mei 2021 organiseert N-VA Sint-Niklaas
een digitaal aperitiefgesprek met N-VA-ondervoorzitter en
Vlaams Parlementslid Lorin Parys. Het post-coronatijdperk
in Vlaanderen is het centrale thema.
We starten om 10.30 uur, maar geïnteresseerden
kunnen al een kwartiertje vroeger de virtuele spreekruimte
betreden. Meer informatie is terug te vinden op de
Facebookpagina van N-VA Sint-Niklaas of stuur
gerust een mailtje naar anthony.franssens@n-va.be
voor bijkomende vragen. Inschrijven kan via onze website.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 april.
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Politie kreeg
versterking
Doordat er heel wat mensen met pensioen
gingen, moesten er het afgelopen jaar een
pak nieuwe vacatures ingevuld worden bij
de Sint-Niklase politie. Het personeelsbestand is op één jaar tijd met maar liefst
twintig medewerkers toegenomen. “Het
was niet gemakkelijk om voldoende nieuwe
mensen te vinden omdat ook veel andere
zones aanwervingen doen”, aldus
burgemeester Lieven Dehandschutter.
“Het korps oogt nu niet alleen jonger,

De politie nam ook enkele nieuwe
initiatieven. Naast het opstarten van de
‘Blauwe Lijn’, werd binnen het korps een
gespecialiseerd team van zedeninspecteurs
gevormd. “Het team bestaat uit zeven
medewerkers die daarvoor een bijzondere
opleiding volgden. Ze staan in voor de
opvang van slachtoffers van seksueel
geweld.
maar ook vrouwelijker. Bovenop de nieuwe
aanwervingen, wordt de politie later dit
jaar nog verder versterkt met acht extra
krachten", vertelt onze burgemeester.
Seksueel geweld bestrijden

Het is belangrijk dat de slachtoffers zo snel
mogelijk aangifte doen bij de politie.
Volgens een bevolkingsonderzoek doet
slechts 1 op de 8 slachtoffers van seksueel
geweld daar aangifte van. Met deze maatregel willen we die drempel verlagen.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter:
Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 8 slachtoffers van seksueel geweld aangifte doet.
Een nieuw, gespecialiseerd team moet die spreekwoordelijke drempel verlagen.”

De Blauwe Lijn
Met enige trots kondigen het stadsbestuur en de lokale
politie van Sint-Niklaas de ‘Blauwe Lijn’ aan. Het
initiatief moet de burger en de politie dichter bij elkaar
brengen. Je kan er voortaan terecht voor elke minder
dringende vraag, frustratie of ander euvel waar je de
politie van Sint-Niklaas voor nodig hebt.

Sociaal huurwonen voor wie het écht
nodig heeft
Een sociale huurwoning is een belangrijke schakel in de strijd tegen
armoede. Daarom zijn ze voorbehouden voor diegenen met een laag
inkomen én zonder eigendom in binnen- of buitenland.
De Vlaamse overheid biedt momenteel de mogelijkheid om het bezit
van een buitenlandse eigendom te controleren. Vanaf maart kan ook
de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) een beroep
doen op een onderzoeksbureau dat kan nagaan of iemand een buitenlandse eigendom heeft. “De bedoeling van de nieuwe procedure is zeer
simpel”, vertelde schepen van Wonen Maxime Callaert in de gemeenteraad. “In onze warme stad willen we onze sociale woningen voorbehouden voor de mensen die er écht nood aan hebben. Fraude op dat
gebied zullen we als bestuur en als samenleving nooit aanvaarden.”

Raadslid Filip Herman en burgemeester Lieven
Dehandschutter bij de promotieaffiche.
“Ik ben zeer tevreden dat mijn voorstel gevolg heeft
gekregen”, vertelt gemeenteraadslid Filip Herman. “Het is
dan ook een project waar ik voor honderd procent achter
sta. Met de ‘Blauwe Lijn’ maken we duidelijk dat de politie
er is om te helpen. Daardoor werken we samen verder aan
een veilige en leefbare stad.”
De Blauwe Lijn: 03 760 65 00 (parkeer dat nummer in uw
gsm). Voor dringende hulp bel je uiteraard nog steeds naar
het nummer 101.

sint-niklaas@n-va.be

Adjunct-voorzitter ad interim Mario Schelfhout, schepen van Wonen
Maxime Callaert en voorzitter ad interim Steven Dehandschutter van de
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, streven naar een eerlijke
toewijzing van sociale woningen.

SINT-NIKLAAS
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Schepen Carl Hanssens:
Op de Houtbriel pakken we een aantal zaken tegelijk aan: er komt een
nieuw voetpad, plantvakken rond de bomen en nieuwe verlichting.”

Sint-Niklaas verfraait publieke ruimtes
In de vorige editie van ons Klavertje Vier berichtten we al over het einde van de rioleringswerken Gentstraat - Nauwstraat en
de start van de werken op 12 april aan Tereken. Ook in de Pastoor Stepmanstraat worden nu rioleringswerken uitgevoerd.
Het afvalwater wordt daar gescheiden van het hemelwater en er komt een nieuwe brede fietsdoorsteek naar de Vossekotstraat.
Het moeten niet altijd grootse en langdurige werken zijn om de publieke ruimte
te verbeteren. Schepen Carl Hanssens:
"Op de Houtbriel pakken we een aantal
zaken tegelijk aan: we verwijderen en leggen
de slecht liggende klinkers opnieuw aan,
vergroten de plantvakken rond de bomen
om een serieuze vergroening in te zetten

en vernieuwen de verlichting met
slimme en zuinige LED-verlichting.
De omschakeling naar slimme verlichting
past binnen een Europees project waarin
onze stad de piloot speelt.”
Bestuurslid en stadscentrumbewoner
Anthony Franssens: “De grote projecten

Fietsbibliotheek
in De Bareel aan
het Stationsplein
Kinderfietsen zijn voor veel
gezinnen een grote kost.
Daarom komt er een fietsbib in Sint-Niklaas. Dat is
een bibliotheek waar je geen
boeken, maar (kinder)fietsen
gaat afhalen.
Het concept bestaat al even
in enkele tientallen Vlaamse
steden. Als echte fietsstad kon
Wanneer u zelf een kinderfiets aan
Sint-Niklaas dus niet achterde fietsbib schenkt, krijgt u een
blijven. In ruil voor jaarlijks
jaarabonnement cadeau.
lidgeld kan u een kwalitatieve
fiets lenen voor kinderen
tussen de 3 en 12 jaar. De fiets
kan steeds omgeruild worden als die te groot of te klein blijkt. Bij iedere
uitlening wordt de fiets volledig nagekeken en in orde gemaakt. De fietsbibliotheek is te vinden in De Bareel aan het station van Sint-Niklaas.
De bib is open op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

zoals de Grote Markt zullen een serieuze
kwaliteitsinjectie betekenen, maar ook
de werken aan de winkelwandellus
veranderen het openbaar domein in
een plaats om te stappen en te trappen.
Na de eerste fases rond de Schouwburg
en de scholen, zal de stad dit voorjaar ook
aan de Collegestraat beginnen.”

Nieuws uit de provincie
In oktober vorig jaar keurde de provincieraad een subsidie voor het onderhoud van
fietssnelwegen, grachten en buﬀerbekkens
goed.
“27 steden en gemeenten, waaronder SintNiklaas, dienden een subsidieaanvraag in
voor het onderhoud van hun fietssnelwegen”,
legt provincieraadslid Annemie Charlier uit.
“Het aantal kilometer snelweg werd vermenigvuldigd met het vastgelegde bedrag van 800
euro per kilometer. Op die manier ontvangt de
stad Sint-Niklaas een kleine 9.000 euro.”
Schepen Filip Baeyens vult aan: “De
provincie, de stad en de polder Sinaai
Daknam onderhouden samen onze beken,
grachten en bufferbekkens. Dat werk is niet
altijd heel zichtbaar, maar wel zeer belangrijk
tegen overstromingen. In dat kader zal het
slib in de Leebeek vanaf dit najaar geruimd
worden.”
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De N-VA wil verouderde wet
op majesteitsschennis
afschaffen
Peter Buysrogge heeft een wetsvoorstel ingediend om komaf te
maken met de wet op majesteitsschennis. “Ik loop niet hoog op
met de monarchie als staatkundig model, maar als het moet
bestaan, dan op z’n minst in een moderne vorm.”
In februari ontstond ophef in Spanje omdat de Catalaanse rapper
Hasél veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van negen maanden,
onder andere voor het beledigen van de monarchie. In België
hebben we een wet uit 1847 die stelt dat al wie de koning beledigt,
een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete riskeert.

Parlementslid Peter Buysrogge verwacht dat een meerderheid
in het parlement zijn voorstel goedkeurt.

Vrijheid van meningsuiting
De wet op de majesteitsschennis druist in tegen de vrijheid van meningsuiting en artikel 25 uit de Belgische Grondwet. Dat artikel
bepaalt dat de drukpers vrij is en censuur nooit kan worden ingevoerd. “Het valt in een moderne samenleving niet te verdedigen
dat een staatshoofd privileges krijgt die hem beschermen. In het strafwetboek staan alternatieven om beledigingen of laster te
bestraffen. De N-VA vraagt een opheffing van de wet uit 1847”, aldus Buysrogge.
Monarchie rijmt niet op democratie
Duitsland schrapte in 2018 de paragraaf over majesteitsschennis uit haar strafwet. Onze noorderburen verlaagden vorig jaar
de straf op het beledigen van de koninklijke familie aanzienlijk en ook in Spanje laait het debat op om werk te maken van een
versoepeling in de wetgeving. “De verouderde wet uit 1847 past niet meer in een hedendaagse democratie. Bovendien zegt deze
regering de vrije meningsuiting hoog in het vaandel te dragen.”

Een politiek mandaat in coronatijden
Maart 2020, het coronavirus steekt de kop op. Onze samenleving ging zo goed als op slot. We dachten met z'n allen
heel even te moeten doorbijten, maar niets bleek minder waar. Meer dan een jaar later zitten we middenin een derde
golf. De politieke voeling met u behouden, blijft onze missie. Hoe moeilijk dat in deze rare tijden ook is.
Onze stad heeft belangrijke projecten in de stijgers. De coronapandemie maakte onze participatiewens niet makkelijk.
We hebben geprobeerd om uw stem zo goed mogelijk te horen. Meer zwemwater, een nieuwe bib, een vernieuwde en
aangename Grote Markt enzovoort nog anderhalf jaar uitstellen, leek ons alvast geen optie.
Online debatteren
De N-VA heeft de sterke traditie om op een intense manier
over dossiers te discussiëren. Er is niets handiger dan dat
samen op een fysieke manier te doen. Maar alle maandelijkse
fractie-, coalitie-, bestuur-, commissie- en gemeenteraadsvergaderingen verliepen noodgedwongen online. Na een lange
werkdag is het niet vanzelfsprekend om ’s avonds ook nog de
nodige aandacht te behouden achter het computerscherm.
Maar met alle gemotiveerde en moedige N-VA-mandatarissen
én bestuursleden in het achterhoofd, leveren we graag een
extra inspanning.
Die moeilijkheden verdwijnen bovendien in het niets bij het
harde werk van alle mensen actief in essentiële sectoren.
N-VA Sint-Niklaas wil hen daarvoor via deze weg nogmaals
hartelijk bedanken. Alleen al voor hen hopen we dat er snel
betere tijden aanbreken.

www.n-va.be/sint-niklaas

Luk Huys
Fractievoorzitter gemeenteraad
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Bestuurslid in de kijker:

Giel Verhelst
Giel is lid van het partijbestuur van de N-VA,
partijraadslid en arrondissementeel voorzitter
N-VA Waas, een bezige bij dus.

• 42 jaar
• Woont in Sint-Niklaas
• Vader van twee zonen
• Al zeventien jaar samen met Sabine van Hassel
• Baatte meer dan tien jaar lang een restaurant uit op de
grootste markt van Vlaanderen
• Professioneel actief als HR-consultant

Hoe zie jij Vlaanderen binnen Europa?
“Ik ben een grote voorstander van een Europa van de volkeren en een sterke Vlaamse natie met zijn eigen stem in de
Europese raad. Dat model kan op termijn het democratisch gehalte van de Europese instellingen versterken. Een inclusief
Vlaanderen met rechten en plichten, daar wil ik voor gaan.”
“De Europese verlichtingswaarden zijn voor mij de basis voor een harmonieuze samenleving. Innovatie en technologie
in een open markteconomie moeten dé oplossingen worden voor de uitdagingen van de toekomst.”
Voor welke thema’s zet je je graag extra in?
“Ik heb een sterke affiniteit met economie en financiën. Een gezonde begroting is de beste garantie op betaalbare
gezondheidszorg en een pensioen voor iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. Ook sport draag ik een warm hart
toe, en dan meer specifiek de amateursporter. Iedere Vlaming moet op zijn niveau in de beste omstandigheden kunnen
sporten in een moderne infrastructuur.”

Populariteit padel blijft
stijgen: Sint-Niklaas
springt mee op de kar
Het stadsbestuur creëert de mogelijkheid om minstens drie
padelterreinen aan te leggen aan het sportcomplex Ter Beke
in Sinaai. Ze komen in de zone vlakbij de sporthal, naast het
petanqueterrein.
Padel is al een tijdje een hype in ons land. In Vlaanderen
kwamen er vorig jaar maar liefst 135 padelterreinen bij. “We
merken dat de vraag naar padelterreinen ook in onze stad groot
is. Al heel wat inwoners kwamen aankloppen met voorstellen en
vragen. Er zitten verschillende private initiatieven in de pijplijn,
onder meer bij de tennisclubs. Maar ook onze stad zelf zorgt
voor mogelijkheden om padel te beoefenen”, zegt schepen van
Sport Peter Buysrogge.
Een nieuwe concessiehouder op sportsite Ter Beke mag investeren
in minstens drie padelterreinen en zal de speelvelden uitbaten.
De kandidaten moeten in hun voorstel een visie formuleren
over de ontwikkeling van de padelsport, met aandacht voor
competitie, jeugdopleiding, cursussen en sportkampen.

sint-niklaas@n-va.be

De professionele padelterreinen moeten een jaar na het uitreiken
van de vergunningen gebruiksklaar zijn, maar Buysrogge wil
graag in 2021 nog padelvelden op Sint-Niklase bodem openen.
Gezonde geest in een gezond lichaam
“De stad denkt nog aan andere sites om padel mogelijk te
maken, maar daarover is momenteel nog niets beslist. Padel is
hoe dan ook razend populair en bovendien de ideale activiteit
om in deze periode aan sport te doen. ‘Mens sana in corpore
sano’,” luidt het motto van schepen Buysrogge.
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Lieven Dehandschutter, burgemeester

