WiFi voor iedereen in de stadskern
De gemeenteraad van oktober keurde op voorstel van schepen Carl
Hanssens de aankoop en installatie van gratis WiFi in onze stadskern goed.
Schepen Carl Hanssens:
“Bezoekers, koopjesjagers, toeristen, maar ook de vele jongeren zullen zo
makkelijk gratis toegang krijgen tot het internet. De Wifi-zone in de
binnenstad biedt op termijn heel wat mogelijkheden om Sint-Niklaas uit
te bouwen tot ‘Smart City’, onder meer door het aanbieden van online
betalen, toeristische info, digitale dienstverlening van het stadsbestuur,
winkelacties, online toepassingen en sociale media voor evenementen.
We mikken op de Vredefeesten van 2016 om alles geïnstalleerd te krijgen.”

Carl Hanssens

De Staatsveiligheid moet
mee met haar tijd

Taalstage voor
kleuters

Jarenlang bevond de
Staatsveiligheid – officieel de dienst ‘Veiligheid
van de Staat (VSSE)’
– zich in de politieke
vergeethoek. Sinds kort
legt het een forse klemtoon op radicalisme en
terrorisme.
“De Staatsveiligheid
Peter Buysrogge
moet ons ten volle kunnen beschermen tegen
al wie een fundamentele bedreiging vormt voor onze democratische rechtsorde, of dat nu extremisten of terroristen zijn”,
vindt volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge, die lid is
van de parlementaire begeleidingscommissie.
“We moeten ervoor zorgen dat onze inlichtingendienst haar
werk naar behoren kan uitvoeren in de huidige nationale en
internationale context. Ik zal daarom een aantal initiatieven
nemen. De Staatsveiligheid werd te lang genegeerd. Tijd om
daar verandering in te brengen.”

Een 40-tal vijf- en zesjarigen die thuis anderstalig opgevoed worden,
konden deze zomer
opnieuw deelnemen aan
onze ‘Taalstage’. Tijdens
de laatste twee weken
van de schoolvakantie
Marijke Henne
kregen de kinderen een
gevarieerd programma
voorgeschoteld. De ingrediënten: een voormiddag spelen met taal, een namiddag ingevuld met een afwisselend programma,
gaande van een bezoekje aan de politie en de bib, tot
creatief bezig zijn in onze stedelijke academies.
Schepen van Inburgering Marijke Henne schetst
de bedoeling: “Tijdens onze taalstage dompelen we
de kinderen helemaal onder in het Nederlands en
laten we hen op een ontspannen manier heel veel
oefenen. Zo kunnen zij – na twee maanden zomervakantie – vlotter de grote overstap maken naar het
eerste leerjaar!”.

Uit het dagboek van schepen van
Landbouw, Annemie Charlier
Donderdag
17 september.
“Op uitnodiging van
de bedrijfsgilde gingen
we op bedrijfsbezoek
in Nieuwkerken.
Er was vooral aandacht voor de troeven
van de Vlaamse landen tuinbouw. Tegelijk ging men de problemen voor de plaatselijke
landbouwers niet uit de weg. Landbouwgrond gaat verloren. Er
is het vergunningenbeleid en de stijgende gronddruk. Verwachtingen ten aanzien van het stadsbestuur kunnen in ieder geval
rekenen op mijn steun.”

www.n-va.be/st-niklaas

N-VAgenda
Noteer alvast:
 22/11:
Aperitiefgesprek Jan Jambon
 09/01:
Nieuwjaarsreceptie N-VA
(Nekkerspoel, Mechelen)
 16/01:
Nieuwjaarsreceptie N-VA
Sint-Niklaas (Ons Huis)
 04/03:
Feest van de Burgemeester
(De Foyer)

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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Criminaliteit in stationsomgeving daalt
De criminaliteit in de stationsomgeving van Sint-Niklaas is de laatste twee
jaar gedaald met 16 procent.
In 2014 registreerde de politie in totaal
645 feiten, tegen 739 in 2013 en 773
in 2012. Vooral het aantal diefstallen
verminderde drastisch, namelijk met
28 procent.

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

Burgemeester Lieven Dehandschutter

“Blijkbaar hebben de plaatsing van
bewakingscamera’s en de verhoogde
politie-aanwezigheid een ontradend
effect,” zegt burgemeester Lieven Dehandschutter.

:
Verderop in dit blad
in de
• Deelgemeente
kijker: Sint-Niklaas
gt de
• Filip Herman le
eed af als nieuw
gemeenteraadslid
en in
• WIFI voor iedere
de stadskern

www.n-va.be/st-niklaas

Filip Herman: nieuw N-VA-gemeenteraadslid
Filip Herman uit Sint-Niklaas legde voor de N-VA-fractie op de gemeenteraadszitting
van vrijdag 28 augustus 2015 als wettelijke eerste opvolger de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt Cansu Özen op die om persoonlijke redenen ontslag nam.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde Filip Herman 391 voorkeurstemmen. Hij was bijna drie jaar actief als OCMW-raadslid voor de N-VA.
“Ik ga mijn expertise bij het opvolgen van financiële en welzijnsdossiers meenemen
naar de gemeenteraad. Ook wil ik me speciaal richten op jeugdzaken en ICT-dossiers.”
zegt Filip Herman.

BESTUURSLID IN DE KIJKER:
JORIS DE MAERE
Leeftijd: 56 jaar
Gezin: 33 jaar gehuwd met Nele , Va
van Inneke, Nils en Jens Vava van
Mauro, Ninke en Loïc
Beroep: ambtenaar bij de stad SintNiklaas
Functie:
• Ondervoorzitter en lid van het dagelijks bestuur N-VA Sint-Niklaas
• Voorzitter Toerisme Waasland vzw
• Ondervoorzitter JOS vzw ( Jeugd
Ondersteuning Sint-Niklaas)
Vrije tijd:
Mijn gezin komt op de eerste plaats,
wat ik als een basiswaarde beschouw.
De momenten met het gezin koester ik.
Daarnaast kan ik moeilijk stilzitten en
ben ik actief in het volks culturele als
lid van volkskunstgroep Boerke Naas.
Vendelen, zwaarddansen,... al jaren medebezieler van de speelpleinwerkingen
(SWW vzw) in onze stad.

eigen biologische gekweekte groenten
op het menu.
De wijkwerking (Hazewindwijk/
Kroonmolenwijk) draag ik al jaren in
het hart. En probeer zo de mensen uit
de buurt samen te brengen.
Politiek en privé: door het evenwicht te
bewaren tussen beide.
Ambitie: Wegen op het beleid vanuit
de basis.
Levensmotto:
Meewerken aan
een sociaal en
rechtvaardig
Vlaanderen.
Niet vergeten
te genieten.

Ik bewerk een perceeltje op de Volkstuinen in de Lindenstraat. Hier staan

Nieuwe samenstelling OCMW-raad
Wegens zijn aanstelling als gemeenteraadslid heeft Filip Herman beslist zijn
mandaat als OCMW-raadslid door te geven. Ook raadslid Geertje Afschrift
geeft haar mandaat door.
N-VA-bestuursleden, Christine Meert en Bert De Laet zullen deze mandaten
vanaf november overnemen. Zij zullen samen met de huidige raadsleden, Bernd
Van Besauw en Koen De Smet, de belangen van onze burgers op het gebied van
welzijn blijven verdedigen.
Heeft u een vraag omtrent welzijn? Stuur ze door via sint-niklaas@n-va.be of
kom persoonlijk langs op de maandelijkse OCMW-raad in het Welzijnshuis.

www.n-va.be/st-niklaas

WOORDJE VAN
DE VOORZITTER
Drie jaar zijn er reeds verstreken
sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 en
intussen mogen wij toch zeggen
dat de Verandering reeds duidelijk merkbaar is in onze stad. Het
mobiliteitsplan, de nieuwe structuur
binnen onze stadsorganisatie, … en
ook in het diversiteitsplan heeft de
N-VA zijn positieve inbreng duidelijk
meegespeeld. Deze opsomming is
maar een kleine greep uit de vele
realisaties die deze bestuursploeg al
heeft gerealiseerd.
Op Vlaams en federaal niveau
neemt de N-VA ook duidelijk zijn leidinggevende rol op. Ook in dossiers
waar het niet vanzelfsprekend is,
ik denk hier bijvoorbeeld spontaan
aan de asielcrisis, waar wij toch wel
met een ‘vergiftigd geschenk’ zitten
vanuit Europa.
Een Europa dat ook kleur zal moeten
bekennen na de verkiezingen in Catalonië. Het kan en mag niet anders
dan kiezen voor een Europa der
Volkeren en dus Catalonië erkennen
als nieuwe onafhankelijke staat binnen de Europese Unie.

Hans Van Landeghem

Een sterke bestuursploeg... Ook in het stadscentrum!
LIEVEN
DEHANDSCHUTTER
57, burgemeester

CARL
HANSSENS
42, schepen

MARIJKE
HENNE
34, schepen

Als burgemeester stel ik
mij sinds de verkiezingen
van 2012 helemaal ten
dienste van onze stad en
onze bevolking.

Iedereen moet mee zijn
door onze keuzes goed uit
te leggen aan de hand van
goed doordachte plannen,
zoals het mobiliteitsplan.

Ik wil Sint-Niklaas nog
meer zien groeien als stad
waar jonge gezinnen zich
thuis voelen én daar ook
trots op zijn!

FILIP
HERMAN
37, informaticus
Voor de toekomst van
onze kinderen blijf ik mij
als gemeenteraadslid
inzetten voor onze stad.

MAXIME
CALLAERT
26, parlementair
medewerker
Het maximale uit onze
eigen stad halen, met
behulp van doordachte
keuzes.

STEVEN
DEHANDSCHUTTER
27, adviseur
verzekeringen
Bouwen aan een SintNiklaas waar het aangenaam wonen, werken en
vertoeven is voor jong en
oud.

STIJN
VAN CLEEMPUT
25, process design
engineer
N-VA
=
een hoopvolle toekomst!

KOEN
DE SMET
44, leerkracht
Voor een sociaal beleid,
met rechten maar ook
plichten.

N-VA neemt het op
voor uw buurt!

KELLY
VAN ELSLANDE
31, advocate

ELS
VASTENHAECK
41, bediende

Politiek is een makkelijk
spel voor moeilijke
mensen.

Ik ben me beginnen
engageren binnen de
N-VA omdat ik 100%
achter deze partij sta!

kaart (c) ViaMichelin

sint-niklaas@n-va.be

GIEL
VERHELST
36, consulent
uitzendsector
Samen (ver)bouwen aan
een Vlaanderen waar
het ook voor onze (klein)
kinderen goed toeven is.

Surf naar www.n-va.be/sint-niklaas voor meer informatie
HANS
VAN LANDEGHEM
47, koeltechnicus

JORIS
DE MAERE
56, stadsambtenaar

Bij de geboorte van
de N-VA lid geworden
om Geert Bourgeois te
steunen en actief geworden in de lokale afdeling.

Omdat iedereen zijn stem
moet doorklinken in het
beleid.

MARCEL
VAN LOOY
50, café-uitbater
Als gemeenteraadslid
probeer ik steeds de
belangen van de horeca
in het stadscentrum te
verdedigen.

SELIN
ÖZEN
30, accountant
Een verstandige vraag is
de helft van de wijsheid.

VEERLE
DE BEULE
42, bediende
Bij de geboorte van de
N-VA lid geworden om
Frieda Brepoels te steunen
en actief geworden in de
lokale afdeling.

JAN
VERHOFSTADT
37, advocaat

HEEFT U EEN VRAAG OF SUGGESTIE I.V.M. UW BUURT?
Laat het ons weten via:
E-post:
sint-niklaas@n-va.be
Facebook:
fb.com/nvasintniklaas
Twitter:
twitter.com/nva_sintniklaas

?

HENDRIK
KONINCKX
69, gepensioneerd

DIRK
ROMBAUT
62, gepensioneerd

Ik kies voor N-VA omdat
deze partij het best onze
samenleving dient en ik
hierdoor mijn steentje
hoop bij te dragen.

Ik zet me in voor de N-VA
omdat ik de minderbedeelden ook een stem
wil geven in onze
maatschappij.

Zoek ons ook op Facebook en Twitter

Als advocaat hoop ik bij
N-VA mee te bouwen
aan een rechtvaardige
toekomst voor elke
Vlaming.

JAN
PRAET
60, ambtenaar
Zelfbestuur voor
Vlaanderen moet
uitmonden in een
onafhankelijk Vlaanderen.

CHIARA
BROSENS
19, studente
Bij N-VA hoop ik mee te
bouwen aan een betere
toekomst voor alle
jongeren.

LINDA
METTEN
46, zelfstandige
Voor recht en rechtvaardigheid van mens en dier.

