
SINT-NIKLAAS
  sint-niklaas@n-va.be I  www.n-va.be/sint-niklaas I jaargang 8 I nr. 1 I februari 2017

V.U.: HANS VAN LANDEGHEM - KLAPPERBEEKSTRAAT 57 - 9100 SINT-NIKLAAS - HANS.VANLANDEGHEM@N-VA.BE

800 jaar  
Sint-Niklaas
De viering van ‘800 jaar Sint-Niklaas’ 
en ‘800 jaar Sinaai’ werd op een 
meer dan geslaagde manier ingezet. 
Zo’n 8 000 tot 10 000 inwoners 
zagen tijdens de nieuwjaarsnacht 
een adembenemend spektakel op 
de Grote Markt. In Sinaai woonden 
700 tot 800 personen de originele 
nieuwjaarsreceptie bij. 

Na vier jaar hard werken aan ons  
besparings- en hervormings-
programma zit het stadsbestuur 
volledig op de vooropgestelde koers. 
Daar mag de N-VA best trots op zijn. 
Bovendien komt er dit jaar opnieuw 
financiële ruimte voor rond nieuwe 
investeringen.

Ook dat geeft ons de ruimte om er 
een echt feestjaar van te maken. 

Hans Van 
Landeghem
Voorzitter  
N-VA Sint-Niklaas

Bewakingscamera’s op Zwijgershoek
In Sint-Niklaas werden op  
Zwijgershoek vier toezichts- 
camera’s geplaatst. Zij brengen  
de parking voor het museum en 
de doorsteken naar de Zaman-
straat en de Ankerstraat in beeld.

De stadskern telt nu in totaal dertig ca-
mera’s. In 2012 waren dat er vier. In 2016 
gebruikte de politie de camerabeelden al 
voor 638 meldingen. 

Burgemeester Lieven Dehandschutter 
wijst erop dat camerabewaking een be-
langrijk hulpmiddel is voor de politie: “Zij 
vervangen geen agenten op straat, maar 
vergemakkelijken hun werk. Camera’s zijn 
nuttig om het verkeer te volgen, evene-
menten te observeren en om de veiligheid 
te bevorderen. Vooral die laatste bekom-
mernis was doorslaggevend voor de plaat-
sing van camera’s op Zwijgershoek, waar 
nogal wat bezoekers van de museumsite 
zich ’s avonds onveilig voelden.” 
 
De voorbije jaren verschenen nieuwe 
camera’s op de Grote Markt, het Sint-
Nicolaasplein, de Houtbriel, het Hendrik 

Heymanplein, het Onze-Lieve-Vrouw-
plein, de Parklaan en in de stationsom-
geving. Burgemeester Dehandschutter 
kondigde aan dat er in de nabije toekomst 
nog camera’s bijkomen op het kruispunt 
Driekoningen en aan de rotonde van De 
Ster en het zwembad.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN
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De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

 Kaart kopen?  
maxime.callaert@n-va.be

Nieuw woonzorgcentrum in Gerdapark p. 4
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Paul Snoekstraat 1
9100 Sint-Niklaas

BENEFIETAVOND
De opbrengst wordt door de burgemeester 
geschonken aan vzw Bijs
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De Casino is nieuwe culturele ambassadeur p. 2

De opbrengsten van het 
feest van de burgemeester 
gaan naar vzw De Bijs 
die voor kinderen met 
een verstandelijke of 
motorische handicap een 
zorgwoning wil realiseren. 

Inkom: 10 euro -  
feesttafel: 35 euro

Steunkaart: 5 euro

Optreden van De Troubadours (Walter en 
David Cantens) ten voordele van vzw Bijs
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De Casino is nieuwe culturele ambassadeur
Tijdens het nieuwjaarsconcert van de Academie voor Muziek, Woord en Dans stelde 
juryvoorzitter Tim Pauwels de nieuwe culturele ambassadeur 2017-2018 voor. De 
Casino krijgt de opdracht om Sint-Niklaas op cultureel vlak te versterken over de 
regiogrenzen heen, samen met Karl Meersman, de tweede culturele ambassadeur 
van de stad. “Cultuur stopt immers niet aan de grenzen van Gent en Antwerpen. 
Ook daarbuiten valt heel wat te beleven”, motiveert Annemie Charlier, schepen van 
Cultuur, de keuze van de jury. “De Casino heeft gedurende zijn vijfjarig bestaan blijk 
gegeven van mooie initiatieven en een eigenzinnige, maar brede programmering. 
Bezoekers komen van overal in Vlaanderen en zelfs van daarbuiten. Deze aanstelling 
is een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg.”

Internationaal vervoer wordt veiliger
Recent keurde het federaal parlement een 
nieuwe wet omtrent passagierslijsten van  
internationaal personenvervoer goed. 

Peter Buysrogge volgde deze besprekingen in de Kamer 
nauwgezet op en licht graag toe: “Vervoersmaatschappijen 
van vliegtuigen, boten, internationale bussen en hogesnel-
heidstreinen moeten op voorhand hun passagierslijsten 
bezorgen aan de politie. Daarna controleert men of er geen 
geseinde criminelen of terroristen op die lijst staan. 

Bij een ‘hit’ zal er nog vóór vertrek worden ingegrepen. We 
zijn het eerste parlement in Europa dat deze EU-richtlijn 
omzet in nationale wetgeving en bij de buurlanden groeit 
het enthousiasme om een gelijkaardige regeling uit te wer-
ken. Na de doortocht van terrorist Amri van Berlijn naar 
Milaan is het draagvlak voor een internationale regeling 
toegenomen om die passagierslijsten te checken.”  “De controle op passagierslijsten geldt niet voor gewone treinen, enkel 

voor hogesnelheidstreinen”, zegt Peter Buysrogge.

Kind staat centraal in gezamenlijk nieuwbouwproject
De stedelijke basisschool Gavertje Vier in Belsele en de buitenschoolse groepsopvang slaan de handen in elkaar voor een geza-
menlijk nieuwbouwproject aan de school. Met drie nieuwe klaslokalen, een gloednieuwe ruimte voor de buitenschoolse opvang 
en plannen om de speelplaats te vergroenen, heeft schepen Marijke Henne een ambitieus plan klaar dat volledig past binnen de 
vernieuwde visie over de opvang van kinderen. De stad voorziet daarvoor een investeringsbudget van 1 710 009 euro. 

Nieuwe klaslokalen
De buitenschoolse groepsopvang maakt al jaren gebruik van contai-
nerlokalen, die in een hoek van de site De Klavers staan opgesteld. Een 
vervanging van de versleten containers dringt zich op. Tegelijkertijd is 
ook de school aan het nadenken over het creëren van een drietal nieuwe 
klassen (waarvan twee voor het vervangen van de tijdelijke OKAN-
containerklassen) en het herinrichten en vergroenen van de speelplaats. 
Beide plannen zijn in elkaar verweven tot een nieuw concept, waarbij het 
kind centraal staat. 

Grote en groene speelruimte
De schoolomgeving en de buitenschoolse opvang versmelten en delen 
zoveel mogelijk hun lokalen met elkaar. Daarnaast wordt er één grotere, 
groene speelruimte aangelegd in plaats van twee aparte buitenspeelzo-
nes. Kinderen zullen zowel tijdens als na schooltijd in hun vertrouwde 
omgeving kunnen leren én spelen.
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Personeelsbesparingen en 
hervormingen op koers 
“Na vier jaar personeelsbesparingen en hervormin-
gen is het tijd voor een tussentijds bilan”, zegt Peter 
Buysrogge, schepen van Personeel en Interne Dienst-
verlening. 

Vier jaar geleden moesten we zwaar ingrijpen in onze personeels-
uitgaven en vroegen we veel inspanningen van ons personeel. 
Tegelijk kondigden we ook een ambitieus hervormingsprogramma 
aan om onze organisatie efficiënter te laten werken. Ondertus-
sen werken we met 76 mensen (VTE) minder, zonder één naakt 
ontslag. Ook onze hervormingscyclus zit volledig op koers. Die 
zal tegen het einde van de bestuursperiode afgerond zijn. Door de 
saneringen creëren we extra investeringsmogelijkheden, die ook terugvloeien naar het personeel. De bouwplannen voor de nieuwe 
vleugel aan het stadhuis (met nieuwe kantoren) en het techniekhuis zijn hiervan twee zichtbare voorbeelden.

 “Langs de fietswegel (via SVK) is een mooie lange muur 
beschikbaar waar je perfect legaal graffiti mag spuiten”, 
zegt schepen Carl Hanssens.

Graffiti sneller aanpakken

Ook onze stad is niet immuun voor graffiti of tags. Wij willen 
graffiti snel laten verwijderen en nemen daarom een gespecia-
liseerde firma onder de arm. Schepen voor Patrimonium Carl 
Hanssens: “Graffiti maar vooral ‘tags’ of teksten geven een plek 
een verwaarloosde indruk en creëren een onaangenaam gevoel. 
Vaak trekken plaatsen met graffiti meer overlast en ongewenste 
activiteiten aan. Het is daarom van belang dat we snel ingrijpen 
voor het oncontroleerbaar wordt.”

Ook jij kan ons hierbij helpen! Zie je graffiti of tags op een 
brug, wegdek, openbare gebouwen of elektriciteitsmasten? 
Meld het dan aan de klantendienst (klantendienst@sint-
niklaas.be) van de stad. Zij contacteren de juiste mensen om 
snel in te grijpen!

Nieuwe toeristische brochures  
zetten Sint-Niklaas op de kaart
Met vier nagelnieuwe toeristische brochures wil Sint-Niklaas 
meer toeristen naar de stad krijgen. In de ‘Gids voor belevenis-
sen’ en ‘Gids voor Groepsuitstappen’ krijgen culturele en andere 
evenementen -in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas - de nodige 
aandacht. “De ‘Gids samen tafelen’ werd in een kleurrijk jasje 
gestoken. De vele horecazaken worden hierin voorgesteld, met 
een aanbevolen menu en bijhorend prijskaartje. Gemakkelijk om 
je citytrip voor te bereiden”, zegt schepen van Toerisme Annemie 
Charlier.

Het boeiend verhaal van de Sint-Nicolaaskerk wordt in een handige 
gids ‘Erfgoedsprokkels Sint-Nicolaaskerk’ verteld. Aan de oor-
sprong van de stad ligt immers het ontstaan van de Sint-Nicolaas-
parochie. Deze gids, boordevol geschiedenis en weetjes, aangevuld 
met mooie foto’s, is gemaakt onder de auspiciën van de provincie 
en wordt aangeboden op de dienst toerisme aan de prijs van 1 euro. 

Verhoogde veiligheid
Onze senioren hebben samen met de N-VA-jongeren hun bezorgdheid over onze 
veiligheid afgetoetst aan de toestand in onze stad. Het stadsbestuur levert volgens 
hen een grote inspanning om zowel tijdens het winkelen of wandelen en vooral in 
de uitgaansbuurten voor onze veiligheid te zorgen.

 Peter Buysrogge is het stadspersoneel dankbaar voor de  
medewerking bij de hervormingen.



www.n-va.be/sint-niklaas
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Omdat jeugdwerk belangrijk is!
Vanaf dit jaar zal Maxime Callaert zijn engagement binnen het jeugdwerk verder 
doortrekken en neemt hij een bestuursfunctie op binnen JOS vzw (Jeugd Onder-
steunen in Sint-Niklaas). Hiermee treedt hij in de voetstappen van Joris De Maere, 
die de voorbije jaren zijn schouders heeft gezet onder deze belangrijke werking. Ook 
Jongerenvoorzitter Igor Praet komt de ploeg ook versterken. Deze dynamische ploeg 
zal de vinger aan de pols houden en werken aan de verdere uitbouw van het jeugd-
werk in onze stad.

Nieuw woonzorgcentrum met  
dienstencentrum in Gerdapark 
In een vergrijzende samenleving 
wordt ouderenzorg steeds be-
langrijker. Wanneer thuis blijven 
wonen niet langer mogelijk is, is 
goeie opvang van zorgbehoevende 
ouderen van cruciaal belang. Met 
een gloednieuw woonzorgcen-
trum in het Gerdapark (achter het 
Welzijnshuis) levert het OCMW 
een forse investering in kwalita-
tieve ouderenzorg. 

Vanaf eind maart zullen 92 bewoners er 
hun intrek nemen in kleine leefgroepen, 

op twee verdiepingen verspreid over de 
woonblokken. Er zal ook gespecialiseerde 
zorg voor 28 dementerende bewoners 
worden aangeboden. 

Uiteraard blijft de eerste doelstelling 
altijd om ouderen zo lang mogelijk in 
hun vertrouwde thuisomgeving te laten 
wonen. Daarom zal in het Gerdapark ook 
een nieuw lokaal dienstencentrum ope-
nen, na ‘t Punt het tweede dienstencen-
trum in de stadskern. Senioren kunnen 
er terecht voor vragen i.v.m. thuiszorg, 
voor een warme maaltijd of participeren 
aan verschillende activiteiten.

Stationsomgeving Noord 2.0
De afgelopen maanden was er heel wat ophef over de plannen 
rond Stationsomgeving Noord. Dit is een van de grootste wijkre-
novatieprojecten en buurtbewoners vonden dat ze onvoldoende 
waren gehoord en vreesden dat de leefbaarheid van de buurt zou 
lijden, mocht het masterplan worden uitgevoerd. Het stadsbe-
stuur besloot een nieuw masterplan te maken met extra nadruk 
op participatie met de buurt en de andere partners. Gemeen-
teraadsleden Marcel Van Looy en Maxime Callaert, beiden 
inwoners van Vijfstraten, vinden dit een goede zaak. “Het is 
belangrijk in een dossier als de noordelijke stationsomgeving dat 
alle betrokken partijen zich gerespecteerd voelen en tevreden 
zijn met het resultaat.”

Heraanleg kruispunt Driekoningen-
Hofstraat van start
De heraanleg van het kruispunt Driekoningen-Hofstraat is ein-
delijk gestart. Er komen twee rotondes rond de brugpijlers die 
in het midden verbonden zijn. Brede voet- en fietspaden en een 
centrale oversteek maken het de voetgangers en fietsers mak-
kelijker. “De doorstroming en de veiligheid van alle weggebrui-
kers zal dus fors verbeteren. Momenteel zijn de voorbereidende 
nutswerken aan de gang. De eigenlijke heraanleg verwachten 
we nog dit voorjaar”, besluit een tevreden Carl Hanssens.

 “We maken werk van moderne gebou-
wen waar je op een waardige en aangena-
me manier je oude dag kan doorbrengen.” 
OCMW-raadslid Koen De Smet

Sint-Niklaas: de kracht van verandering
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Sociale huisvestingsmaatschappij 
scoort prima bij visitatie 
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting behoort als so-
ciale huisvestingsmaatschappij tot de 30 procent sterkst groeiende 
maatschappijen in Vlaanderen. Alleen al in 2015 werden 81 nieuwe 
woningen in huur genomen en ook de komende jaren staan tal van 
nieuwe projecten in de steigers. Zo worden in februari 41 nieuwe 
appartementen in gebruik genomen in de Rootputstraat. 
Ook in het centrum staan er nieuwe sociale huurwoningen in de steigers (Dahlia-
weg-Madeliefjesdreef, Baenslandstraat, Kriekepitte, Clementwijk, Waeslandia en 
op de VTS-site). Het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve sociale huurwoningen 
wordt zo stelselmatig uitgebreid.

 Marijke Henne en Steven Dehandschut-
ter, voorzitter en ondervoorzitter van de 
SNMH, volgen de werking van de maat-
schappij op de voet. Die kreeg recent nog 
een pluim van Vlaams minister Homans: 
de SNMH scoorde uitstekend bij een door-
lichting door de visitatiecommissie. 

© Foto’s: © Lut Verstraete en © Filip Wouters

N-VA-bestuur zorgt voor geslaagde nieuwjaarsreceptie
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