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SINT-NIKLAAS

Werken aan een veilig en vredevol 2016
Met Lieven Dehandschutter als burgemeester staat de N-VA nu drie jaar
aan het roer in Sint-Niklaas. Dat onze
stad besturen geen ‘wandeling in het
park’ zou worden, wisten we vooraf,
maar desondanks drukt de N-VA duidelijk haar stempel op het beleid.
Op federaal vlak zit de N-VA anderhalf
jaar in het zadel. Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor 2016 is de
verdere strijd tegen het terrorisme. Wat
jarenlang is onderschat en misgelopen,
kan niet in een handomdraai worden
rechtgezet. We hebben evenwel een

groot vertrouwen in de nieuwe aanpak
van minister van binnenlandse zaken
Jan Jambon. De veiligheidsdiensten
leveren hard werk tegen een niets ontziende tegenstrever.
Staatssecretaris Theo Francken voert
een kordaat, maar ook menselijk
en asiel- en migratiebeleid. Op een
ogenblik dat Europa met een bijzonder
zware problematiek kampt, gaat hij oplossingsgericht tewerk. Gedaan met de
struisvogelpolitiek uit het verleden. Wie
hier rechtmatig kan verblijven, krijgt
hier een nieuwe toekomst en moet zich
inburgeren. Wie niet aan de strenge

voorwaarden
voldoet, wordt niet
erkend en dient
teruggestuurd.
Met vastberaden
N-VA-politici
op verschilHans Van Landeghem,
lende sleutelvoorzitter N-VA Sint-Niklaas
posten mogen
we hoopvol
naar de toekomst kijken. Ik wens alle
inwoners van onze stad dan ook het
allerbeste voor 2016 in een veilig, warm
en solidair Sint-Niklaas!

V.U.: Hans Van Landeghem - Klapperbeekstraat 57 - 9100 Sint-Niklaas - hans.vanlandeghem@n-va.be

Moed en daadkracht in moeilijke tijden
Met de opening, begin september, van
het opvangcentrum Westakkers wordt
ook Sint-Niklaas rechtstreeks geconfronteerd met de vluchtelingencrisis
die heel Europa treft. Ik begrijp de
bezorgdheid en angst bij heel wat mensen, maar tegelijk bestaat er ook een
grote solidariteit. Door nauw overleg en
samenwerking met het Rode Kruis, dat
het opvangcentrum uitbaat, neemt het
stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid
op. De politie zorgt voor een verhoogde
waakzaamheid in de buurt. Een bijzondere inspanning leveren de scholen,
waar in totaal een 90-tal kleuters en
leerlingen terecht kan.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van
2012 nam de N-VA de leiding van het
nieuwe stadsbestuur. In budgettair
moeilijke omstandigheden en ondanks
soms hevige tegenkanting slaagt het

bestuur erin zijn programma in daden
om te zetten. De noodzakelijke besparingen werden gerealiseerd, o.m. door
de afslanking van het personeel, de
hervorming van de huisvuilophaling
en de overdracht van De Ster aan de
provincie. In tegenstelling tot andere
steden en gemeenten, werden de personenbelasting of de onroerende voorheffing niet verhoogd.
De N-VA-schepenen – drie jaar geleden nog helemaal ‘nieuw in het vak’
– bewijzen, dag na dag, dat zij over
visie en daadkracht beschikken. Met de
hardnekkigheid en doortastendheid die
hem eigen is, zet schepen Peter Buysrogge zich in voor een betere administratieve dienstverlening, het personeel,
de samenwerking met het OCMW en
het sportbeleid. Levenslang actief in
het verenigingsleven en het onder-

wijs, is Annemie Charlier als schepen
van Cultuur, Toerisme en Landbouw de
juiste vrouw op de juiste plaats. Als jonge mama en komend uit de scouts, weet
Marijke Henne de bakens te verzetten
als schepen van Kinderopvang, Basisonderwijs en Wonen. Schepen Carl
Hanssens pakt de netelige mobiliteitsknopen aan, maakt de stad fietsvriendelijker en voert een dynamisch beleid
naar handelaars en
ondernemers toe.
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wordt ‘de kracht
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Nieuwjaarsreceptie N-VA Sint-Niklaas - 16/1/2016 - 20 uur - zaal Ons Huis (Schoolstraat 270 Sint-Niklaas) - Iedereen welkom!
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Het stadsbestuur zet intensief in op diens
tverlening. Schepen
Peter Buysrogge maakt werk van een heus
e stadswinkel, die
binnen twee jaar de oude loketten same
nbrengt om zo burgers, verenigingen, toeristen, … nog bete
r te kunnen dienen.

sint-niklaas@n-va.be
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De Witte Molen: Een degelijke sportinfrastructuur v
oud, hiervoor trekt het stadsbestuur geld uit. Peter
schepen van Sport, opende in 2015 het vernieuwd
gedeelte en de inkomhal van de Witte Molen.

Sint-Niklaas kreeg een mooie nominatie voor fietsstad
2015! In 2015 zullen we met z’n allen bijna 15 km nieuwe, comfortabele fietspaden kunnen inrijden. Meer dan
ooit tevoren. Maar ook kleinere maatregelen zorgen voor
meer comfort en veiligheid. Het in 2015 goedgekeurde
mobiliteitsplan zet de lijnen uit om onze stad verkeersveiliger en -leefbaarder te maken.
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We willen Sint-Niklaas terug profileren als bedrijvige
stad om zo de werkgelegenheid in eigen stad op te
krikken door onder meer een betere dienstverlening,
een transparante fiscale hervorming en premies
voor nieuwe handelaars. In 2015 zetten we de eerste
stappen om samen met het Agentschap Ondernemen onze bedrijventerreinen te moderniseren.

In de sociale huisvestingsmaa
tschappij SNMH wordt hard
gewerkt om het
aanbod sociale huurwoning
en groter te maken. Zo wer
den in 2015 nieuwe
projecten opgeleverd in het
Bobijnhof en de Watermolen
wijk (foto), samen
goed voor 81 nieuwe woonge
legenheden. Daarnaast wer
ken Christine Meert,
Steven Dehandschutter en
Marijke Henne stevig aan
het terugdringen van de
huurachterstallen en bewaken
van de leefbaarheid binnen
de maatschappij.
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