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Corona: blijf afstand houden en volg de hygiëneregels! 
Niets is nog zeker in tijden van corona. Voorspellingen dat we na 
de lentecrisis een zorgeloze zomer tegemoet gingen en pas in het 
najaar moesten vrezen voor een heropflakkering, bleken fout. 
Voorzichtigheid en waakzaamheid blijven dus geboden!

In het voorjaar richtte het virus een ravage aan bij de oudere 
bevolking en legden de coronamaatregelen het land zo goed als 
plat. In de zomer kwam het maatschappelijk leven weer op gang, 
zij het met heel veel beperkingen. Nieuwe besmettingen werden 
vooral bij de actieve bevolking vastgesteld, gelukkig met lichtere 
symptomen.

Bij het begin van de herfst blijkt het virus nog meer te ‘verjongen’ 
en treft het in de eerste plaats tieners, twintigers en dertigers. 

Het naleven van de coronamaatregelen blijft dus een absolute 
noodzaak: beperk uw fysieke contacten, respecteer de 1,5 meter 
afstand en volg de hygiëneregels!

Ondanks de moeilijke omstandigheden tracht het stadsbestuur 
het winkelen en de vrijetijdsbeleving in Sint-Niklaas zo goed als 
mogelijk en coronaveilig te organiseren. Dat kan alleen maar 
lukken als u, samen met alle burgers uit 
alle bevolkingsgroepen, uw verantwoorde-
lijkheid opneemt.

Lieven Dehandschutter
Burgemeester

We maken werk van de Grote Markt van morgen

Het stadsbestuur wil van de Grote Markt een aantrekkelijk en gezellig plein maken. Geen desolate steenvlakte meer, maar een ruimte 
voor beleving en ontmoeting, met ruimere terrassen, meer groen en waterpartijen. Uiteraard kunnen de donderdagse markt, de 
ballonopstijgingen en evenementen verder plaatsvinden. Het ontwerpteam, onder wie onze ereburger Daniël Ost, zal in overleg met 
de stad het concept verder uitwerken. Bedoeling is de werken aan te vatten in 2023.
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Meer fi etsstraten in 
Sint-Niklaas
U heeft  het misschien al gemerkt: er zijn een aantal 
fi etsstraten bijgekomen, met name de Hemelaerstraat, 
Ankerstraat, Klein Hulst en Truweelstraat. 

Ondanks het feit dat we in Sint-Niklaas al sinds 2014 fiets-
straten hebben, weten weggebruikers nog steeds niet goed 
hoe ze te gebruiken. Er zijn drie heel eenvoudige regels in een 
fietsstraat:

•  De fietser mag de hele breedte van de weg gebruiken.
•  De automobilist mag de fietser niet inhalen.
•  De maximumsnelheid in een fietsstraat is 30 km/u.

De grondaanduiding van 
een fi etsstraat en de borden 
geven duidelijk de modalitei-
ten van een fi etsstraat weer.

In een fi etsstraat krijgt de veiligheid 
van de tweewielers de grootste prioriteit. 
Automobilisten mogen er niet inhalen.

Stationsomgeving Sinaai 
fi etsveiliger gemaakt

Carl Hanssens: “We hebben een pak werk verricht aan 
het station van Sinaai om de fietsveiligheid te verbeteren. 
Dat is logisch, want de Stationswegel maakt deel uit van 
de fietssnelweg tussen Antwerpen en Gent. Er is een 
plateau aangelegd op het kruispunt van de Stationswegel,
Hooimanstraat en Wijnveld en het kruispunt werd 
smaller gemaakt om de snelheid te remmen en om het 
minder aantrekkelijk te maken om via de Hooimanstraat 
te rijden. Het stuk Stationswegel aan het station is nu ook 
een fietsstraat geworden en de fietspaden in het Wijnveld 
kregen een mooie laag asfalt.”

Schepen van Mobiliteit Carl Hanssens en schepen van 
Financiën Peter Buysrogge evalueren de aanpassingswerken 
van de fi etsstraat in Sinaai.

Veilig 
verkeer

Houdt Vivaldi het vier seizoenen vol?
U weet ondertussen hoe het met de regeringsvorming is 
afgelopen. Het is onvoorstelbaar hoe in een federaal 
(democratisch) land, de wil van de kiezer zo genegeerd kan 
worden. De twee grootste partijen van het grootste landsge-
deelte in de oppositie … het kan alleen in België. Doch niet 
getreurd, hier in Sint-Niklaas is er een stadsbestuur dat wél 
de steun geniet van de meerderheid van zijn inwoners. 

Door de coronacrisis hebben we een zomer in mineur gehad, 
maar nu kunnen er bij mondjesmaat gelukkig weer kleine 
en iets grotere activiteiten plaatsvinden. Zo hebben we in 
Nieuwkerken de eerste kermis na corona gehad. De Nieuw-
kerkenaar heeft ervan genoten. 

Het nieuwe normaal

Langzaamaan gaan we naar het nieuwe ‘normaal’. Al blijven 
we de voorzorgsmaatregelen strikt opvolgen. 

Minister Matthias Diependaele heeft ook een bezoek gebracht 
aan onze stad. De foto’s van dit aperitiefgesprek vindt u terug 

op onze Facebookpagina en onze webstek. Ons gesprek met de 
minister lieten we livestreamen, onder veel belangstelling. 

In onze stad staat heel wat op stapel, dat kan u verder in dit 
blad lezen. Het stadsbestuur heeft zijn meerjarenvisie klaar 
en schuift vijf grote werven naar voren, met de Grote Markt 
als hoogtepunt.

Hoe de Sint onze stad zal bezoeken stond bij het ter perse 
gaan van dit blad nog niet vast, maar dat de Sint onze stad 
niet links zal laten liggen, daar kan u van op aan.

Verder hoop ik samen met u dat we elkaar weldra opnieuw 
gezond en wel in levenden lijve in de ogen kunnen kijken. 
Ondertussen heb ik één grote belangrijke tip: hou het gezond 
en veilig.

Hans Van Landeghem
Afdelingsvoorzitter 
N-VA Sint-Niklaas
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Cultuurbeleving in coronatijden

Start van het theaterseizoen
Eind september startte het nieuwe theaterseizoen. Filip Baeyens, 
schepen van Cultuur: “Ik zag ‘Out of My Box’, een muziekband 
van mensen die op een of andere manier een link hebben met 
PC Sint-Hiëronymus: professionals, (ex-)cliënten, externe part-
ners … Het voornaamste doel van de band is het doorbreken 
van het stigma rond psychische kwetsbaarheid. Het was een zeer 
knappe en beklijvende voorstelling.”

Voorzorgsmaatregelen 

“Het is van 12 maart geleden dat er nog een voorstelling had 
plaatsgevonden in de stadsschouwburg en dit geeft in ieder 
geval perspectief. Het publiek werd op een veilige, professionele 
manier begeleid naar zijn plaats en er werd voldoende afstand 
gehouden tussen de ‘bubbels’. Natuurlijk allemaal met mond-
masker en met duidelijke looplijnen.

De ticketverkoop gebeurt per drie maanden, zodat het CC 
kan inspelen op wijzigende maatregelen. Liefhebbers van onze 
schouwburg kunnen we geruststellen, het is veilig en er zijn nog 
kaarten voor een aantal voorstellingen”, aldus Filip.

Coronaveilige lectuur en cultuur
Covid-19 verplichte onze bibliotheek en musea 
de afgelopen maanden om na te denken over 
hun manier van werken. Alle medewerkers 
sloegen de hand aan de ploeg en met een aantal 
ingrepen (plexischermen, handgel, circulatie-
plan, reservaties, ...) kon men een veilig bezoek 
garanderen. Onze commissieleden volgden deze 
ingrepen nauwlettend op en waren dan ook 
verheugd dat de burgers van onze prachtige stad 
niet verstoken werden van lectuur en cultuur. 
We bedanken hierbij dan ook nog eens de mede-
werkers voor hun inzet.  De infobalies van de Bib en die van De Salons werden coronaproof gemaakt. 

De afstandsregels worden op die manier méér dan gerespecteerd.

Landjuweelfestival zet 
amateurtoneel in de kijker
Het jaarlijkse Landjuweelfestival van OPENDOEK toont 
het amateurtheater in al zijn kwaliteit en diversiteit. Het 
festival biedt een scala van de meest belangwekkende 
voorstellingen die het voorbije seizoen te zien waren in 
heel Vlaanderen en Brussel. We zijn trots dat De Vlas-
bloem een van de finalisten is. Het 84ste Landjuweel- 
festival wordt volledig coronaveilig georganiseerd, met 
leuke randanimatie, waaronder een tentoonstelling rond 
de rederijkers in Sint-Niklaas: De Goudbloem.

Het Landjuweelfestival loopt van 4 tot 8 november.

Annemie Charlier is trots op haar 
‘Vlasbloem’. Het was Annemie die 
als schepen van Cultuur in 2017 
de gesprekken heeft gevoerd om 
Het Landjuweel naar Sint-Niklaas 
te halen. 

 Meer info op www.ccsint-niklaas.be

Tentoonstelling ‘Honger’  
Iedereen heeft basisbehoeften zoals eten, drinken, kennis, liefde 
en aanrakingen. Maar wat met kunstenaars die trek hebben in een 
creatieve input, die verlangen naar een expressieve uitlaatklep in 
tijden van onzekerheid, afzondering of lockdown?

Met het expoproject ‘Honger’ gaven we (jonge) beeldende kunste-
naars van Sint-Niklaas en omgeving in oktober een podium in de  
tentoonstellingszaal Zwijgershoek. Zij brachten hun beste werk dat 
ze gemaakt hebben in deze zeer speciale tijden.

“Ik ben al jaren pleitbezorger om onze plaatselijke kunstenaars 
meer ruimte te geven en in de schijnwerpers te plaatsen. Dit is er 
een prachtig voorbeeld van”, zegt N-VA-fractieleider Luk Huys.

N-VA-fractieleider Luk 
Huys en schepen van 
Cultuur Filip Baeyens 

willen plaatselijke 
kunstenaars een  

podium bieden.   
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Noodfonds geeft extra ondersteuning voor verenigingen
Op voorstel van schepen van Sport Peter Buysrogge en schepen van Cultuur Filip Baeyens verdubbelt de stad de subsidies  
voor alle jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Ze doen ook een projectoproep om coronaveilige evenementen te organiseren. 
Hiermee willen Peter en Filip de vrijetijdssector de nodige impulsen geven in de strijd tegen de coronacrisis. Dankzij de middelen 
van de Vlaamse Regering werd een noodfonds opgericht ter ondersteuning van de vrijetijdssector en het vrijetijdsbeleid. 

Filip Baeyens: “Met deze beslissingen krijgt het Sint-Niklase vereni-
gingsleven voor zijn jaarlijkse subsidies maar liefst 520.000 euro extra. 
Voor de projectoproep trekken we nog eens 300.000 euro uit.”

Peter Buysrogge vult aan: “De coronacrisis was niet alleen een gezond-
heidscrisis. Ook het verenigingsleven kent moeilijke tijden. Met deze 
beslissingen hopen we dat de verenigingen in staat zijn om hun gewone 
werking verder te zetten, maar ook dat ze bereid zijn om initiatieven te 
blijven nemen, ook in deze onzekere tijden.”

 Schepen van Cultuur Filip Baeyens en schepen van Financiën 
en Sport Peter Buysrogge geven onze verenigingen een  
financiële injectie.

 Meer info op www.sint-niklaas.be

N-VA Sint-Niklaas en Vlaamse
Senioren Inspraak (VSI)
bewaken levenskwaliteit
van onze oudere generatie
Kent u de VSI al? VSI staat voor Vlaamse Senioren Inspraak.  
Deze vereniging – die overwegend bestaat uit N-VA-bestuursleden – 
focust op de noden van onze ouderen. Ook op hen heeft de  
coronacrisis een ernstige impact.

 We moeten ons seniorenbeleid anders gaan benaderen. 
Dat heeft de coronacrisis duidelijk aangetoond.Wat doet de VSI?

De VSI of Vlaamse Senioren Inspraak werkt voornamelijk probleemoplossend: ze spoort problemen van diverse aard op bij ouder 
wordende mensen en verwijst hen door naar de juiste instantie. Ook gebeurt het dat ze zelf contacten legt om het probleem te kun-
nen oplossen. Uiteraard steeds met goedkeuring van de betrokkene zelf.

De VSI wil blijvende aandacht hebben voor de zelfredzaamheid van senioren: daarbij kijkt ze vooral naar armoedebestrijding bij 
ouderen en het stimuleren van de opwaartse sociale mobiliteit.

Onze samenleving moet voldoende plaats bieden voor de specifieke levenswijze van ouderen. Ze moeten betrokken kunnen 
blijven, zowel sociaal als cultureel, zegt de VSI.

De organisatie heeft ook aandacht voor omgevingsveiligheid en verkeersveiligheid. We denken dan vooral aan veilige voetpaden, 
oversteekplaatsen, enzovoort.

De VSI wil ook streven naar een duurzame ecologie voor ouderen. Informeren over gezondheid, preventie en verantwoord  
consumptiegedrag kan hiertoe bijdragen.

Samen met andere ouderenverenigingen ijvert ze voor betaalbare woonzorgcentra en een welvaartsvaste pensioenregeling.

 Wilt u zelf lid worden van de VSI? Neem dan contact met ons op via johan.debeule@n-va.be.
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Sluikstorten hard aanpakken

Corona haalt het beste uit ons, maar soms ook het slechtste. Sluikstorten en zwerfvuil staken in de afgelopen maanden 
overal in onze stad de kop op. Sluikstorten is asociaal en een teken van een gebrek aan respect en opvoeding. De stad 
reageerde met een extra ruimteam, wijkwerkers om slingervuil in alle wijken te ruimen en de aankoop van twee anonieme 
camera’s om sluikstorters te betrappen. Tegelijk startten we ook een campagne om vooral sluikstorten te melden zodat onze 
ruimploegen efficiënt kunnen werken. U deed dat massaal. Blijf dit vooral doen! 

Zwijgershoek in het nieuw
In de zomermaanden stelde schepen van Cultuur Filip Baeyens het praatplan 
Zwijgershoek voor, een toekomstvisie voor de ruimte rond onze musea. 
Vandaag is die ruimte vooral een versteende parking, die geen eer doet aan 
onze musea, SteM en Mercatormuseum. Een kwaliteitsinjectie in de publieke 
ruimte rond de musea moet vooral de musea zelf versterken. 

Het plan heeft drie onderdelen: 
•  De museumtuin aan de kant van de 

Zamanstraat moet een verlenging 
worden van onze musea.

•  Er moet een openluchtmuseum komen.
•  Het parkeerplein moet een aangename 

groene verblijfsplek worden. Om dat 
mogelijk te maken bundelen we het 
parkeren in een parkeergebouw dat 
zelf moet dienen als een soort weg-
wijzer naar onze musea (‘billboard’). 
We denken daarbij ook aan een 
aantrekkelijke ruimte bovenop de 
toren (denk aan een museumcafé of 
restaurant of gewoon een uitkijkpost 
over de stad). 

De drie onderdelen van dit plan 
moeten nog verder besproken worden. 

Het stadsbestuur is in ieder geval al 
klaar om de opdracht voor de parking 
te lanceren.

Huis Janssens

Huis Janssens op Zwijgershoek 
staat al enkele jaren te blinken maar 
staat geduldig te wachten op een 
binnenrestauratie. Vandaag is het 
zover en zijn de werken toegewezen. 
Dit unieke huis zal zijn oude glorie 
volledig terugkrijgen en wordt een 
unieke plek in Sint-Niklaas. Het 
museum, de KOKW (De Konink-
lijke Oudheidkundige Kring van het 
land van Waas) en Erfpunt zijn reeds 
volop bezig om de museale invulling 
gestalte te geven. De opening wordt 
verwacht in 2022.

 “Het park voor Huis Janssens en de hele Zwijgers-
hoekomgeving krijgen een heuse opknapbeurt”, zegt 
schepen van Cultuur Filip Baeyens.

U kan sluikstorten melden via www.sint-niklaas.be of klantendienst@sint-niklaas.be

Wie hondenpoep achterlaat op de openbare weg doet aan 
sluikstorten en wordt dus ook zo beboet.

Sluikstorten is asociaal en getuigt van een gebrek aan 
respect voor onze samenleving.
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Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken?
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 106 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 29 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• neemt Vlaanderen het Kasteel van Poeke en het omringende bosrijke park over: een ideale 

toegangspoort naar het Oost-Vlaamse platteland,

• blijft het Ravottersbos in Zottegem een speelbos en wordt het niet gekapt,

• komen er bufferzones langs de Barbierbeek, zodat regenwater vastgehouden kan worden voor 

gebruik in drogere periodes.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Oost-Vlaanderen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Oost-Vlaanderen groenerSamen maken we Oost-Vlaanderen groenerSamen maken we Oost-Vlaanderen groener


