Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering werkt!

Nieuws uit de OCMW-raad
Armoede bestrijden in Nieuwkerken
Werken in de luwte. Dat is wat een OCMW-raadslid doet.
Toch is werken in stilte geen synoniem voor stilzitten. Voor
de ongeveer twaalf procent Vlamingen die onder of net op de
armoederisicodrempel zitten, is het OCMW van levensbelang.
In het tweewekelijks Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
neemt de N-VA mee beslissingen betreffende de verzoeken tot
bijstand. Enerzijds leg je daar de regels vast die de maatschappelijke assistenten dagelijks gebruiken om mensen in nood
te ondersteunen. Anderzijds behandel je afwijkingen op die
regels. Vaak terugkomende vragen resulteren zo in nieuwe
regels. Daar maak je als raadslid het verschil en stuur je mee
het sociaal beleid van de stad. Naast de vragen om dringende
hulp, maakt dan ook de begeleiding naar werk deel uit van het
takenpakket.

Nieuw rusthuis voor Nieuwkerken
Aangezien senioren vaak al een leven lang deel uitmaken van
het sociale weefsel van ‘hun dorp’ is het voor ons heel duidelijk
dat die band met Nieuwkerken niet mag doorgeknipt worden
op hun oude dag. Wij zijn dan ook fier dat we mee aan de kar

De N-VA zorgt voor Verandering

trekken om onze verkiezingsbelofte van 2012 waar te maken:
de verhoging van de capaciteit van het OCMW-rusthuis in
Nieuwkerken.
Naast het woonzorgcentrum en de elf bestaande ouderenwoningen komen er ook dertig aanleunflats voor senioren en een
dienstencentrum. Eens gerealiseerd, zal dit invloed hebben op
de omgeving.
OCMW-raadslid Bernd Van Besauw: “De N-VA wil dan ook
dat het dorpse en groene karakter van Nieuwkerken bewaard
blijft. Dit is ook mogelijk, aangezien de
stad Sint-Niklaas vlak
naast de gronden van
het OCMW een bosen parkgebied gekocht
heeft. Vergrijzing en
vergroening gaan
hand in hand.”

Werk vanuit de provincie
De provincie is het minst gekende bestuursniveau van Vlaanderen. Op termijn zullen
de provincies verdwijnen. Een eerste stap is gezet, want vanaf 2017 zullen de provincies
zich enkel bezig houden met grondgebonden materies. Toerisme en recreatiedomeinen zijn daar een voorbeeld van. Provincieraadslid Kris De Maere volgt het beleid
rond De Ster op. “Voor Sint-Niklaas is het recreatiedomein De Ster uiterst belangrijk.
Met onze voorstellen wordt dit domein een recreatieparadijs voor iedereen, met extra
aandacht voor kinderen. ”, aldus Kris De Maere.

De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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VRIJE TIJD
In de weinige vrije tijd die ik heb,
komt mijn gezin op de eerste plaats.
Samenzijn met mijn vrouw en kinderen of gezellig iets eten met vrienden
is echte ontspanning. Mijn zoon Nils
zien voetballen en mijn dochter Jilske
zien dansen, maakt van mij een trotse
vader.
POLITIEK, PRIVE en UITDAGING
In mijn engagement ga ik steeds tot
het uiterste. Geen enkele uitdaging is
te groot. Zowel in mijn werk, politiek

LEVENSMOTTO
Ambitie hebben zonder te vergeten
waar mijn moeder altijd op hamert:
“Hard werken!”

Verkeer dat kriskras de stad doorkruist, drukt op de leefbaarheid en
veiligheid in bepaalde wijken. Een
circulatieplan moet mee een oplossing bieden voor onze stad.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen
vrijwillig die zich
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring
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De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
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terugkrijgen”,
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”
Terugkeerbeleid WERKT

als in het Davidsfonds. Kwaliteit staat
daarbij op de eerste plaats. Dat maakt
dat ik weinig thuis ben, maar toch
probeer ik er te zijn voor mijn gezin.
Politiekers hebben niet altijd het beste
imago. Ik wil graag bewijzen dat
iemand die zich politiek engageert
daar heel veel werk in steekt en dit
belangeloos doet. Dan denk ik aan
het vele werk dat ik en mijn collega’s
al verricht hebben: borden zetten,
feesten organiseren, acties ten voordele van de burger. Ook belangrijk
is dat ik samen met de inwoners van
Sint-Niklaas naar oplossingen kan
zoeken.

Bouw mee aan het circulatieplan!

Harde aanpak terrorisme

incieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Voornaam:

Ook voor onze N-VA-afdeling betekende het een nieuwe start, want we
hielden op 29 februari bestuursverkiezingen. Joris De Maere en ikzelf
werden unaniem herverkozen tot
respectievelijk ondervoorzitter en
voorzitter van onze afdeling.
Dit is een blijk van vertrouwen en
waardering voor ons, maar getuigt
ook van een goede verstandhouding
in onze bestuursploeg.
Samen met 30 bestuursleden en
18 mandatarissen bouwen we in
onze stad de kracht van verandering
uit. Deze enthousiaste ploeg van
48 mensen loodst de N-VA richting
de gemeenteraadsverkiezingen van
2018.

Zo moet het verkeer, dat niet bestemd is
voor de stad, langs een versterkte ringweg
rijden. Dan zijn het centrum en de woonwijken beter bereikbaar. De eerste investeringen zijn al gerealiseerd (N70 SingelZwembad). In 2017 volgt nog het kruispunt
Driekoningen. Daarnaast moeten we het
verkeer ook organiseren op wijkniveau.
Schepen Carl Hanssens rekent daarbij op
de Sint-Niklazenaar zelf: “Wij nodigen de
wijkbewoners uit om in zeven wijkvergaderingen hun kennis en ervaring te laten
spreken. Stadsbewoners zullen zich buigen over vijftien circulatiemaatregelen en
aangeven waar we rekening mee moeten
houden en welke bijkomende maatregelen nodig zijn voor de verkeersveiligheid.
Hierbij onderstrepen we nogmaals dat de
medewerking en de inbreng van de burger

in deze bestuursperiode ernstig genomen
wordt.”
Carl Hanssens
Schepen voor Mobiliteit, Lokale Economie
en Werk

Opbrengst Feest van de Burgemeester
gaat naar Dagcentrum
De opbrengst van
het derde Feest van
de Burgemeester ging
naar vzw Dagcentrum
Sint-Niklaas.

Hans Van Landeghem
N-VA-voorzitter Sint-Niklaas

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Een nieuwe lente betekent een nieuw
begin.

Wij kijken er alvast samen met u
naar uit!

Mevrouw

Naam:
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FUNCTIES
- Eigenaar, stichter en zaakvoerder
van Algemene Bouwwerken Steven
Kegels
- Bestuurslid N-VA Sint-Niklaas
- Voorzitter Davidsfonds Nieuwkerken-Waas

sint-niklaas@n-va.be I

(tussen 15 en 64 jaar)

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
middelen
en personeel
een pakMeer
goedkoper
en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
4MI0LJO0EN
zal dalen.
provincieraadsleden
in West-Vlaanderen

Vernieuwd Buurthuis voor de kinderen p.3
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Nieuwe jobs in kmo’s
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Dit is een instelling voor volwassen personen met een verstandelijke beperking.
Burgemeester Lieven Dehandschutter mocht de verantwoordelijke een cheque van 2.016
euro overhandigen. Het Dagcentrum begeleidt 120 personen in zijn vestigingen aan het
Onze-Lieve-Vrouwplein en de Knaptandstraat.
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Aandacht voor onze senioren

Parlementaire commissie bestrijdt terreur

De 50-plussers kunnen bij ons terecht met vragen en passende
antwoorden naar aanloop van het einde van de loopbaan.

Op dinsdag 22 maart 2016 werden Brussel en de luchthaven van
Zaventem getroffen door twee
bijzonder laffe aanslagen met
dramatische afloop. Hoewel de
veiligheidsdiensten hun uiterste
best deden, konden deze aanslagen niet worden tegengehouden.

Zo zijn er vragen over veiligheid, werking van de rusthuizen, thuiszorg.
Momenteel denken we mee na over het welvaartsvast pensioen.
Met VSI (Vlaamse Senioren Inspraak) heeft ook N-VA Sint-Niklaas een
luisterend oor voor de problemen en de vragen van onze senioren.

Bij vragen in verband met seniorenwerking kan u altijd terecht bij de voorzitter
van VSI: Johan De Beule. Via 0478/548843 of johan.debeule@n-va.be.

Toekomst van de bib niet in gevaar

Volgens de kranten staan de bibliotheken
in Vlaanderen onder druk, zowel in hun
voorbestaan als in hun werking. Met de
De cijfers van de bib in Sint-Niklaas spreopkomst van de digitale dragers zouden
ken dit evenwel tegen. Het aantal nieuwe
er bijna geen uitleningen meer zijn.
leners is gestegen met bijna 20 procent. De
bib in Sint-Niklaas vervult haar rol dus wel
en behoort volgens een onderzoek tot de
beste van het Waasland. De bib is geëvolueerd naar een ontmoetingsplaats.
De opdracht van de bib is veelzijdig:
werken aan cultuurparticipatie, inzetten
op levenslang leren, optimaliseren van
digitale geletterdheid, waarborgen van
cultureel erfgoed en stimuleren van leesSchepen van Cultuur, Annemie Charlier,
in de bibliotheek van Sint-Niklaas.

bevordering. Het is de manier om mensen
van cultuur te laten proeven. De bib heeft
ook de leiding in het letterenbeleid van
de stad. Samen met andere diensten wordt
‘Sint-Niklaas, literatuur- en poëziestad’
vormgegeven. Om dit alles te realiseren
wordt ook aandacht geschonken aan de
infrastructuur.
De hoofdbibliotheek kreeg een nieuw
en geïsoleerd dak. De toiletten werden
vernieuwd en in 2016 worden de ramen
vervangen. Tegelijkertijd zal de inrichting
aangepast worden om de bezoekers nog
beter te bedienen. Het filiaal in Belsele
krijgt een nieuwe vloer.

Daarnaast keurden we gemeenschappelijke gegevensbanken en een uitbreiding
van bijzondere opsporingsmethodes

Vernieuwd Buurthuis in
Sinaai feestelijk geopend

Begin april organiseerde Jong N-VA een culturele herdenkingsavond rond de Ierse Paasopstand (1916).

Samen met honderden jonge ouders steekt burgemeester Lieven Dehandschutter de handen uit de mouwen om de bossen van
Puitvoet groter te maken. Aan de kant van de Kapelstraat werden 918 nieuwe boompjes geplant : één voor elk kind dat vorig jaar in
onze stad werd geboren of geadopteerd. Daarnaast kocht het stadsbestuur nog twee andere percelen die later bebost zullen worden.

sint-niklaas@n-va.be

Wereldklas in Belsele van start
Na de paasvakantie is de
wereldklas in Gavertje Vier,
de stedelijke school in Belsele, van start gegaan.

Anderstalige Nieuwkomers).
Schepen voor Stedelijk
Basisonderwijs Marijke
Henne: “Wanneer ze daar
klaar voor zijn en voldoende
Nederlands praten, kunnen ze doorstromen naar
de gewone klasjes. Dat deze
formule werkt bewezen de
wereldklasjes in de Droomballon, de stedelijke basisschool in Nieuwkerken, al
eerder.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Nieuwkerken: de kracht van
verandering
“Een verkeersveilig dorp”: dat was in september 2012 de titel van de
verkiezingsbrochure van N-VA Nieuwkerken. Een verkiezingsbelofte
waar we volop werk van gemaakt hebben. De weg van Nieuwkerken
naar Sint- Niklaas maakten we alvast veiliger. Op de Klapperbeekstraat werd vaak te hard gereden en Vijfstraten was een lelijke en
drukke toegangspoort tot de stad, waar zich regelmatig ongevallen
voordeden met zwakke weggebruikers. Dankzij de inzet van raadslid
Bart Merckx zijn deze knelpunten ondertussen aangepakt.
De Klapperbeekstraat werd veiliger gemaakt door een verkeerslicht te plaatsen
aan het gevaarlijke kruispunt met de Uilenstraat en de Godschalkstraat. Fietsers
kunnen hier nu veilig oversteken.
Daarnaast versmalde men de rijweg door
de aanleg van een ribbelstrook. Dankzij
beide maatregelen rijdt men er nu trager.
Ook de heraanleg van Vijfstraten is een
grote verbetering. Fietsers kunnen nu
veilige en brede fietspaden gebruiken en
auto’s parkeren niet meer in de straat.
Verder nam men maatregelen om een
veilige schoolomgeving aan OLV Ten Bos
te creëren. Na inspraaksessies is er nu een
verkeersplateau dat ervoor zorgt dat auto’s

stapvoets voorbij de schoolpoort rijden.
Dit jaar treedt ook het snelheidsplan in
werking. De dorpskern van Nieuwkerken
wordt zone 30. Op vraag van de bewoners wordt de maximumsnelheid op de
wegen buiten de dorpskern (bijvoorbeeld
Kwakkelhoekstraat, Vlasbloemstraat of
Kolkstraat) 50 km/uur. Op grote verbindingsassen blijft zone 70 gelden.
Ten slotte pakte de N-VA ook het
probleem in de Oude Molenwegel aan.
De fietsroute die begint aan de N70 en
over het industriepark doorloopt tot de
Heihoekstraat stond op bepaalde plaatsen
bij regenweer altijd onder water. Dankzij
de tussenkomst van raadslid Veerle De
Beule is ook dit probleem nu opgelost.

Drie jaar na de verkiezingen kan de N-VA al mooie
resultaten voorleggen
in Nieuwkerken wat de
verkeershinder betreft.
De verandering werkt!
Veerle De Beule en Bart Merckx
Gemeenteraadsleden

De N-VA zet zich in voor dierenwelzijn
Sinds 2012 worden ook in Sint-Niklaas de zwerfkatten gesteriliseerd en opnieuw op hun vangplaats
uitgezet. Deze aanpak ligt volledig in de lijn met de objectieven van Vlaams minister voor Dierenwelzijn
Ben Weyts.
De stedelijke dienst Landbouw & Patrimonium coördineert dit
project. De inwoners van Sint-Niklaas delen mee in de voordelen
van dit project omdat de groep katten beperkt blijft. Ervaren vrijwilligers van de vzw ADMA doen het veldwerk. Ze helpen zwerfkatten met problemen zoals pootamputaties, oogletsels, breuken,
geneesbare ziekten en dragen zelfs de extra zorgen en kosten.

De Paasopstand is een belangrijke mijlpaal voor de Ierse onafhankelijkheidsstrijd. Vele mannen zijn tijdens deze zeven dagen
gesneuveld voor idealen en vaderland.

De bossen van Puitvoet groeien

(telefoontap) goed. De komende maanden
gaan we – in overleg met de regering –
door op dit elan.”

Een groepje kinderen uit
Westakkers wordt er samen
met enkele anderstalige
nieuwkomertjes ondergedompeld in onze taal en
cultuur. Ze worden opgevangen in een heuse wereldklas
met een specifiek OKANprogramma (OnthaalKlas

Succesvolle Ierse
herdenkingsavond

Pól Mac Adaim en Carl Van Dyck hebben samen met muziek
en woord het gevoel van 100 jaar geleden doen herleven.

Volksvertegenwoordiger Peter
Buysrogge:

“Sinds de oprichting
ervan pleit ik ervoor om
geen praatbarak van deze
commissie te maken.
Onze politie- en inlichtingendiensten moeten meer
mogelijkheden krijgen om
de strijd tegen terrorisme
aan te gaan.”

Sinds de aanslagen van 13 november te
Parijs werd op de vraag van de regering
een speciale parlementaire commissie
terrorismebestrijding opgericht. Stadsgenoot en volksvertegenwoordiger Peter
Buysrogge zetelt in deze commissie.
“Zo beslisten we de afgelopen weken dat
onze veiligheidsdiensten nu ook ’s nachts
(tussen 21 en 5 uur) huiszoekingen mogen doen. Dit was voordien onmogelijk.

3

De buitenschoolse opvang van Sinaai kan sinds kort gebruik
maken van het volledige Buurthuis, nu de vergaderzaal verhuisde naar Troelant. Schepen voor Kinderopvang Marijke
Henne voorzag het nodige budget om de benedenverdieping
helemaal op te frissen: “Het Buurthuis is nu helemaal op maat
van de allerjongsten ingericht met aangepast sanitair, veel
bergplaats en een nieuwe speelruimte. Reden genoeg voor een
feestje.”

Voor N-VA Sint-Niklaas zet Linda Metten
zich in voor het dierenwelzijn.
Vragen? Dan kan u bij haar terecht
linda.metten@n-va.be.
Linda Metten
N-VA-bestuurslid

www.n-va.be/sint-niklaas

