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DE LEEFBAARHEID VAN ONZE STAD GARANDEREN

Grafiek van de bevolkingsgroei in Sint-Niklaas. In 2035 zullen we bijna 85.000 
inwoners tellen in onze stad.
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DE KRANT VAN

Jaargang 6 • Gratis bedeeld • Juni 2018 - Uitgave 1 12 pagina’s

S I N T - N I K L A A S ,  E E N  S T A D  I N  V O L L E  G R O E I  E N  M E T  V E L E  U I T D A G I N G E N

GROEI - Net als 
vele andere steden, 
kijken we aan 
tegen een stij-
gende vergrijzing, 
al is die hier iets 
minder uitgespro-
ken dan op vele 
andere plaatsen. 
Bijzonder is wel 
dat Sint-Niklaas 
de komende jaren 
bijzonder sterk 
zal ‘vergroenen’: 
de groep van kin-
deren en jongeren 
groeit sterk aan, 
een atypisch beeld 

in Vlaanderen. Ruim 
16.000 inwoners zijn 

jonger dan 18 jaar.

Als centrumstad kun-
nen we daar alleen 
maar heel gelukkig 
om zijn: onze bevol-
king is jong en dyna-
misch en de stad blijkt 
heel aantrekkelijk voor 
gezinnen met kinderen. 
Tegelijkertijd stelt ons 
dat ook voor een aan-
tal uitdagingen: genoeg 
kwalitatieve wonin-
gen, extra plaatsen 
in onderwijs en kin-
deropvang, voldoende 
sport , cultuur en  
ontspanningsmogelijk- 
heden. Diensten, handel 

en horeca moeten bin-
nen handbereik blijven.

Meer inwoners hebben 
nood aan open ruimte 
en toegankelijk en be-
speelbaar groen in de 
wijken. De extra ver-
keersdrukte in  onze 
stad voelt aan als een 
aanslag op de leefbaar-
heid en de gezondheid. 
Het volgende stads-
bestuur zal duidelij-
ke maar realistische 
doelstellingen moeten 
koppelen aan slag-
kracht. Denken, durven 
en doen!

OPWAARDEREN 
van onze stadskern, 

met een verkeersluwe 
Grote Markt en groen  
H. Heymanplein als  

blikvangers

Verlagen  
van de aanvullende  

PERSONENBELASTING

Kennis van het 
NEDERLANDS als 

gemeenschappelijke 
taal

Meer wijk- en 
verkeers- 

POLITIE, onder-
steunen van BIN’s 
en extra toezicht 

camera’s

Jobs en betaalbaar 
wonen in de strijd 
tegen ARMOEDE

Meer 

KINDEROPVANG 

en plaatsen in het 

ONDERWIJS
Een tweede 

of groter 
ZWEMBAD om de 

stroom van scholen 
en verenigingen 

op te vangen

Meer 
ONDERSTEUNING 

voor verenigingen 
en vrijwilligers, 
CULTUUR als  

bindmiddel

Investeren 
in gezellige 

DORPSKERNEN 
met toeganke-
lijke dienstver-

lening

IN SINT-NIKLAAS BLEEF DE BEVOLKING LANG HANGEN ROND DE 68.000 INWONERS. BEGIN DEZE EEUW STARTTE EEN GESTAGE  
BEVOLKINGSGROEI DIE ONDERTUSSEN EEN GROEISPURT IS GEWORDEN. WE ZIJN ONDERTUSSEN AL MET RUIM 77.000 EN ELK JAAR KOMEN  
ER 800 OF MEER STADSGENOTEN BIJ.

SINT-NIKLAAS, STAD IN VOLLE GROEI

BELEID 
voeren we SAMEN 

met burgers en 
verenigingen
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BIOGRAFIE

LIEVEN DEHANDSCHUTTER 
BURGEMEESTER SINDS 2013
OPLEIDING -  Van oplei-
ding is Lieven Dehand-
schutter licentiaat rechts-
geleerdheid. Hij studeerde 
in 1984 af aan de Rijks-
universiteit Gent.

Lieven begon zijn poli-
tieke carrière bij de Wase 
Jonge Leeuwen met het 
vormingstijdschrift Volks-

opbouw en als voorzit-
ter van de jeugdraad van 
Sint-Niklaas. Beroepsmatig 
was hij eerst directeur 
van het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel (Volks-
unie) en daarna stafme-
dewerker lokaal beleid van 
de N-VA. Hij is sinds 1989 
gemeenteraadslid in Sint-
Niklaas. Van 1995 tot 2000 

en van 2009 tot 2012 was 
hij schepen. Tevens was hij 
Vlaams parlementslid van 
1998 tot ’99 en van 2009 tot 
2012.

Bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 14  
oktober 2012 werd de N-VA 
de grootste partij in Sint- 
Niklaas. Dehandschutter 
werd in 2013 de nieuwe 

burgemeester in een coali-
tie van N-VA en sp.a-Groen 
en gaf daarvoor zijn parle-
mentair mandaat op. 

Lieven is gehuwd en 
vader van drie kinderen. 
Naast zijn politiek engage-
ment houdt hij van wiel-

rennen, het Waasland, de 
Westhoek en Wales. Hij is 
ook een boeiende verteller 
over de stadsgeschiedenis, 
de Nicolaaslegenden en 
sinterklaasgebruiken.

TROTS OP EEN GEMOTIVEERDE 
PLOEG VOL ENTHOUSIASTE 
MENSEN

LIEVEN DEHANDSCHUTTER
BURGEMEESTER

ONZE VISIE VOOR DE BESTUURSPERIODE VAN 
2019 - 2024

M
et een ste-
vige am-
bitie om 
ook de 
volgende 

zes jaar deel te nemen aan 
het bestuur neemt de N-VA 
deel aan de gemeente-
raadsverkiezingen van 
zondag 14 oktober 2018.

De N-VA wil Sint- 
Niklaas verder uitbouwen 
tot een dynamische, regio-
nale centrumstad, Vlaams 
en zelfbewust, met een 
open blik op Europa en de 
wereld. Een gezonde trots 
op de Vlaamse identiteit, 
het aanhalen van de  

DE KANDIDATEN 
Het verkiezingsprogramma 

van de N-VA wordt  

belichaamd, uitgedragen en 

gestuurd door een gedreven 

ploeg bestuursleden en een 

enthousiaste ploeg van 41 

kandidaten uit Sint-Niklaas, 

Belsele, Nieuwkerken en  

Sinaai. 

In de voorbije periode 

hebben heel wat van onze 

kandidaten bestuursver-

antwoordelijkheid opgeno-

men, binnen het stads- 

bestuur, de gemeente- 

raad en het OCMW.  

Een aantal van hen zetelde 

Europese stedenbanden 
en een actieve ontwikke-
lingssamenwerking liggen 
in elkaars verlengde.

Het verkiezingspro-
gramma van de N-VA  
bevat de visie, doelstel-
lingen, actiepunten en 
methodes voor het beleid 
dat zij tijdens de bestuurs-
periode 2019-2024 wil 
ontwikkelen.

Heel wat programma-
onderdelen werden reeds 
op de sporen gezet ge-
durende de voorbije zes 
jaar en moeten verder uit-
gewerkt worden. Andere 

punten moeten in een 
breder perspectief gezien 
worden en vergen een 
langetermijnvisie waarvan 
wij de fundamenten willen 
uittekenen.  

Het N-VA-programma 
is opgebouwd rond vijf  
V-woorden, de sleutels 
voor een moderne, veilige 
en aangename Vlaamse 
stad. Het jubileumjaar 
2017 heeft de fierheid van 
de Sint-Niklazenaars over 
hun stad een boost ge-
geven. Met de aandacht 
op de verschillende unieke 
kenmerken van onze stad, 
willen wij deze fierheid 
verder gestalte geven en 
Sint-Niklaas als centrum-
stad nog beter promoten. 

Daarnaast werden 
de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties geïnte-
greerd in ons programma. 
Als verantwoordelijke par-
tij willen wij immers ook 
de lijnen uitzetten voor een 
duurzame samenleving.

Hans VAN LANDEGHEM
Voorzitter N-VA Sint-Niklaas

in de verschillende advies-

raden die onze stad rijk is.  

De lijst wordt aangevuld met 

gemotiveerde, bekwame 

en sociaal geëngageerde 

mensen, die in hun beroeps- 

en vrijetijdsbezigheden al 

bewezen hebben dat ze heel 

wat in hun mars hebben. 

Met de steun van 

de kiezer kunnen zij de 

woorden van dit program-

ma in daden omzetten. 

U kan al onze kandi-

daten terugvinden op de 

laatste pagina van deze 

“Krant van Verandering”.

EDITORIAAL

VOORWOORD VAN DE BURGEMEESTER DE VOORZITTER AAN HET WOORD
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VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SAMEN  
VERANTWOORDELIJK VOOR

VEILIG - Wij inves-
teren in ons politie- en 
brandweerkorps. Met 
extra camera’s en meer 
blauw op straat verhogen 

we het veiligheidsgevoel. 
We investeren in veiliger 
straten, in het bijzonder 
voor fietsers en voetgang-
ers. Maar we rekenen ook 

op u, want een (verkeers)
veilige stad, daar zijn we 
samen verantwoordelijk 
voor!

WAT IS ER VAN DE SPORT?
De afgelopen periode is serieus werk gemaakt van een inhaalbe-
weging en modernisering van de stedelijke sportinfrastructuur : 
sanitair en douches, dakrenovaties, energiezuiniger verlichting,...

PETER BUYSROGGE 
Ook realiseerden we 
bijkomende sportinfra-
structuur (dojo Sinaai, 
verlichting De Witte 
Molen, …) of zijn we 
bezig om dit effec-
tief te realiseren. 
Vo orb e e lden 
hiervan zijn 
een dojo aan 
De Witte 
Molen en, 
in samen-
w e r k i n g 
met de clubs, 
een dans- 
zaal voor Ritmica 
in Belsele, een base-
ballterrein en een BMX-
terrein aan Puyenbeke. 

Wil Sint-Niklaas een 
tweede zwembad?

Peter Buysrogge, 
schepen van sport, blikt 
tevreden terug, maar  
kijkt vooral vooruit: 
“De grootste sportbe-
hoefte is de nood aan 
‘meer zwemwater’.  
De capaciteit 
van het stede- 
lijk zwembad, waar 
zowel scholen, clubs 

SINAAI - Met de herin-
richting van Sinaaidorp 
en de investeringen op 
de site Ter Beke is er 
deze bestuursperiode op 
een ingrijpende manier 
geïnvesteerd in Sinaai. 
Filip Baeyens, N-VA frac-
tieleider in de gemeente- 
raad, licht toe: “Een 
dojo-sportzaal als 
uitbouw van de  
sporthal, Troelant 
opende de deuren, 
we ondersteunden 
de KLJ voor de herhuis-

DE JEUGD - In 2014 richtte 
het stadsbestuur vzw JOS 
(Jeugd Ondersteuning Sint-
Niklaas) op om jongeren 
en jeugdverenigingen  
makkelijker en efficiënter 
te ondersteunen. Joris De 
Maere (ondervoorzitter 
N-VA Sint-Niklaas) en  
Maxime Callaert  (gemeen- 
teraadslid en ondervoor-
zitter JOS vzw) stonden 

als individuele zwem-
mers komen, zit aan zijn  
limiet. Voor een cen-
trumstad van bijna 

77.000 in-
w o n e r s 

is dit 
t e 

k l e i n . 
Hierdo or 

blijven vele zwemmers 
‘droog’ staan. Daarom 
pleit de N-VA om te 
onderzoeken of op de 
vrij te komen site van 
het AZ Nikolaas (Moe-
land–site) een tweede 
modern zwembad kan 
gebouwd worden.”

Welke sport wil 
de schepen van sport 
graag zien in Puyen-
beke? Site Puyenbeke 
is van oudsher een  

voetbalsite. We zijn 
ervan overtuigd dat in 
het hart van de stad 
zo’n groene site heel wat  
potentieel heeft om  
zich verder te ontwik-
kelen tot een echt  
Sportpark Puyenbeke. 
In de ontwikkeling van 
de groene lob rond  
de ‘Molenbeek’ kunnen 
de sportterreinen 
van Puyenbeke nog 
uitgebreid worden 
met multifunctionele 
terreinen voor  
verschillende sporttak-
ken. Vandaag maken 
we al plaats voor voet-
balclubs, een BMXclub 
en een baseballclub. In 
de volgende jaren kan 
de ontwikkeling  naar 
een nog diversere sport-
plek op gang gezet 
worden, bv. door de aan-
leg van een Finse piste 
en andere sportaccomo-
daties. We willen het 
sportpark realiseren in 
dialoog met de buurt, de 
school, de uitbater van 
de site en diverse sport-
clubs.

SINAAI, DE GROENE 
EN SFEERVOLLE LONG

DE JEUGD IS ge-JOS-t...
vesting, we steunden KFC  
Herleving Sinaai voor 
de verlichting van hun 
A-terrein, we legden 
drainage aan en er komt 
verlichting op de kleine 
voetbalterreinen,  …” 
Het OCMW-rusthuis 
werd omgebouwd tot 
appartementen van de  
huisvestingsmaatschap-
pij en tot een 
dienstencentrum van 
het OCMW. 

> VERVOLG PAGINA 4

Sinaainaren Mario Schelfhout, Filip Baeyens en Peter Buysrogge.

hier mee aan de basis.  
Joris De Maere: ‘Vzw JOS 
zorgt er niet alleen voor 
dat jeugdverenigingen 
gemakkelijker wegwijs  
raken in het kluwen van 
administratie en subsi-
dies, maar ook dat niet-
georganiseerde jongeren 
beter bereikt worden 
en dat ook  zij  kunnen  
genieten van al hetgeen 

Sint-Niklaas te bieden heeft  
voor haar jongeren.  
De oprichting van de 
Kroontjescrew in de 
Kroonmolenwijk is een 
mooi voorbeeld van hoe 
jongeren toch betrokken 
kunnen worden in het 
vormen van een kind- en 
speelvriendelijke wijk- 
omgeving.’

EINDREDACTIE // VERANTW. UITGEVER

Hans Van Landeghem (Voorzitter N-VA St-Niklaas) 
Klapperbeekstraat 57 
9100 Sint-Niklaas 
Telefoon  03 777 55 98 
E-mail  hans.vanlandeghem@n-va.be

 
...................................................................................................

CHEF REDACTIE 

Joris De Maere (Ondervoorzitter N-VA St-Niklaas) 
Nieuwstraat 166 
9100 Sint-Niklaas 
Telefoon  03 777 83 40 
E-mail  joris.demaere@n-va.be

...................................................................................................

VORMGEVING & LAYOUT
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Een tweede of groter 

ZWEMBAD om de stroom 

van scholen en 

verenigingen op te 

vangen
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DEELGEMEENTEN

NIEUWKERKEN, DE STERKST GROEIENDE DEELGEMEENTE 

Lieven Dehandschutter geflankeerd door de kandidaten uit Nieuwkerken tijdens een van onze “Toert” acties.

De uitbreiding van 80 naar 120  
kamers, de bouw van 31 assisten-
tiewoningen ter vervanging van de 
huidige 11 zijn een zekerheid.

NIEUWKERKEN,  GROEN, 
VEILIG & SOCIAAL 
Door te investeren in trage 
wegels en die op elkaar te 
laten aansluiten, werd een 
route omheen het dorp 
als wandelpad uitgewerkt 
door de schepen van  
toerisme, Annemie Char-
lier. Om die nog aantrek-
kelijker te maken, willen 
we investeren in banken, 
picknicktafels, vuilnis- 
bakken en educatieve 
borden langsheen het tra-
ject. 
Aftakkingen van dit par-

SINAAI - De speel-
tuin van het buurthuis 
werd op een andere 
plaats heraangelegd, 
een speelbos wordt  
binnenkort aangeplant, 
…” Volgende bestuurs-
periode willen we verder 
bouwen op deze belang- 
rijke investeringen.
 
Inzake openbare werken 
is het belangrijkste project 
dat we willen uitvoeren  
het rioleringsproject 
Z w a a n a a r d e s t r a a t .  
“Uiteraard is aan het  
rioleringsproject ook de  
volledige heraanleg van  
de bovengrond, inclusief 
het fietspad, verbonden”, 
zegt Sinaainaar Mario 
Schelfhout.
De verdere uitbouw van 

cours zullen naar het 
centrum van het dorp 
leiden, o.a. via het nieu-
we speelbos. Op deze 
manier wordt de lokale 
horeca en middenstand  
betrokken in dit verhaal. 
Met een extra investering 
in groen en banken op 
het dorpsplein, zal Nieuw-
kerken zo synoniem 
staan voor een groene  
totaalbeleving. 
Net zoals de voorbije jaren, 
willen we de komende 
bestuursperiode verder 
inzetten op veiligheid in 

Met visuele maatrege-
len, zoals ledverlich-

ting, kunnen de 
oversteekplaatsen  

zichtbaarder worden 
aangegeven.  

Zo wordt het duide-
lijker dat Nieuwkerken 

een dorp is en geen 
transitzone.

het verkeer. De inves-
teringen in een breder 
fietspad in Turkyen, Huis 
ten Halve en de Klap-
perbeekstraat, het aparte 
fietspad aan Vijfstraten,  
het verkeerslicht aan de 
Godschalkstraat en de  
fietssuggestiestrook in de 
Pastorijstraat zijn alle-
maal maatregelen die er 
voor zorgen dat onze kin-
deren veiliger naar Sint-
Niklaas kunnen fietsen. 
Maar het werk is niet 
af. Zo moet de verkeers- 
veiligheid rond de scholen 
geoptimaliseerd worden.

VEILIG - En laat het 
duidelijk wezen: zwaar 
transitverkeer hoort daar 
niet thuis. Bovenop de 
reeds genomen maatrege-
len, moet het uitgerold 
ANPRschild met digitale 
camera’s daarvoor in-
gezet worden. Vrachtver-
keer dat niet in Nieuw-
kerken moet zijn en dat  
gefilmd wordt, moet 
steeds beboet worden. 

Nieuwkerken is een goed 
dorp om in te wonen en te 
leven. Dat moet zo blijven. 
Voor kinderen en jeugd 
willen we de verdere uit-
bouw van een educatief 
parcours, in en om het 
dorp. Maar daar stopt het 
niet. Met een masterplan 
voor de Schakel willen 
we de heraanleg van het 

terrein realiseren, met 
nieuwe, moderne infra-
structuur voor de jeugd-
bewegingen.
Senioren kunnen uitkij-
ken naar een compleet 
nieuw woonzorgcetrum. 
We hebben woord ge-
houden: nog in deze 
bestuursperiode zal 
worden gestart met een 
compleet nieuw en mo-
dern Populierenhof.

SINAAI, ONZE MEEST LANDELIJKE DEELGEMEENTE
gelijkheid die we ver-
der willen onderzoeken.  
Ook de trage door-
steek naar de Hooi-
manstraat moet  
gerealiseerd worden.”

De verkeersleef-
baarheid in de 

buurt van 
het sta-

tion van  
S i n a a i 
v e r -
d i e n t 
bijzon-
d e r e  

a a n -
d a c h t . 

Z o m a a r 
s p o o r o v e r -

wegen sluiten 
zonder volwaardig ver-

keer voor voetgangers, 

het trage wegennetwerk 
moet vooral gekozen 
worden omwille van de 
functionele ligging voor 
de recreatieve gebruiker. 

Schepen van Sport, Peter 
Buysrogge, wil voor 
Ter Beke nog 
verder bou-
wen op de 
ontwik-
k e l i n -
g e n 
die de 
afgelo-
p e n 
j a r e n 
g e b e u r d 
z i j n . 
“Een be-
tere ontsluiting,  
bijvoorbeeld via het 
Wijnveld is een mo-

fietsers én gemotoriseerd 
verkeer is voor de N-VA 
geen optie. Uiteraard mag 
ook van de sluiting van 
het station als halte geen 
sprake zijn.

Tot slot, ten overvloede 
maar o zo belangrijk :  
Sinaai is de meest  

landelijke deelgemeente 
van Sint-Niklaas.  
Dit groene, landelijke 
karakter, met prachtige  
fiets- en wandelpaden, 
stiltegebied, open ruimte, 
de unieke fauna en  
flora,...  willen we zoveel 
mogelijk behouden. 

SOCIAAL - Aangezien 
de nieuwbouw aansluit 
op het nieuwe park-
bos, ijveren we voor  
extra zitbanken, tafels en  
r o l s t o e l v r i e n d e l i j k e 
paden zodat iedereen 
samen en veilig kan   
genieten van dit prachtige 
dorp. 

Investeren in  

gezellige  

DORPSKERNEN met  

toegankelijke 

dienstverlening
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“Kunnen beginnende 
zelfstandigen logis-
tieke en financiële 
ondersteuning krijgen 
in Sint-Niklaas?” 

“We gaan zelf actief op 
zoek naar ondernemers die 
passen in onze filosofie en 
staan hen met raad en daad 
bij bij de opstart van hun 
zaak. Zij kunnen blijvend 
profiteren van een gericht 
premiesysteem.”

STAD IN ONTWIKKELING

N-VA stond mee aan de 
wieg van een ruimtelijk 
plan dat de open ruimte 
voor landbouw, recreatie, 
bos en sport wil bewaren, 
het zogenaamde lobben-
stadmodel. Dat plan duidt 
ook aan waar wél nog  
gebouwd kan worden: aan 
goed uitgeruste wegen op  
fiets- of loopafstand van  
de kernen. Centraal staat  
de idee dat mensen dicht 
in de buurt gaan 
wonen waar de nodige 
voorzieningen aanwezig 
zijn. 

BELSELE - Je kan het mer-
ken. In deze bestuursperi-
ode hebben heel wat straten 
in Belsele een opknap-
beurt gehad. De Kleem-
straat kreeg een nieuwe 
asfaltlaag, de problemen 
in de Kerkstraat werden 
opgelost. Het fietspad tus-
sen de Mierennest en het 
station van Belsele werd 
doorgetrokken. De Popu-
lierenwijk kreeg deels ge- 
scheiden riolering. 
Het dak van ’t Ey werd 
vernieuwd en kreeg zon-
nepanelen, net zoals het 

VERANKER DE OPEN RUIMTE & CREËER SLIM RUIMTE IN DE STAD

BELSELE, WAAR HET FIJN WONEN IS

DE DRUK OP ONZE OPEN RUIMTE WORDT STEEDS GROTER: STEEDS MEER GEZINNEN ZIJN OP ZOEK 
NAAR EEN PLEKJE IN ONZE STAD, MAAR NIEUWE SCHAARSE OPEN RUIMTE AANSNIJDEN IS GEEN 
GOED IDEE.

Dat betekent ook dat 
er niet zomaar overal  
bijgebouwd kan worden. 
We zetten prioritair in op 
het ver(nieuw)bouwen 
van de verouderde gebou-
wen in onze stad en dorps-
kernen. Te grote woningen  
mogen gesplitst worden, 
zolang de voetafdruk van de  
gebouwen niet groter wordt.  
Op die manier zorgen 
we voor meer woonge-
legenheden, verbeteren we 
de kwaliteit van het huidige 
woonbestand en vermij-
den we het aansnijden van 

nieuwe open ruimte.

Drie grote gebieden zullen 
wij de komende jaren  
sowieso vrijwaren:  
Clementwijk II West 
(achter de Dillaart-
wijk), de Winningen en 
B e l le s t raat -Zonneken .  
Prognoses tonen aan dat er 
ook zonder deze gebieden 
aan te snijden voldoende 
beschikbaar woonarsenaal 
overblijft.

Zuinig ruimtegebruik 
is slim gebruik maken 

van - op het eerste 
zicht - verloren ruimte.  
In woonwijken kan die  
ingericht worden als  
gezellige ontmoetings-
plekjes voor de buurt. In 
industrieterreinen kun-
nen voor- en zijtuin- 
stroken ontwikkeld worden 
voor meer en andere vor-
men van bedrijvigheid. 
 Tegelijkertijd moet daar 
ook hoger kunnen gebouwd 

worden, om activiteiten 
in nieuwe bedrijfs-
takken mogelijk te 
maken. Zo trekken we  
nieuwe bedrijven aan,  
zorgen we voor meer 
werk in eigen streek en  
verminderen we de 
nood aan autopendel. 

Met de N-VA (ver)bouwen 
we de stad #futureproof! 

dak van De Kouter. 
In de volgende 
bestuursperiode 
willen wij verder 
werken aan een 
veilig en groen 
Belsele. Parkeer-
vakken kunnen het  
p a r k e e r p r o -
bleem in de  
Kleemstraat oplos-
sen. De fietsverbindingen 
tussen ‘het dorp’ en ‘de stad’  
- denk aan de Gentstraat en 
de Tuinlaan - moeten veilig 
en goed onderhouden zijn. 
“Samen met Ritmica, de KLJ 

en De Galjaar realiseren 
we een nieuw verenigings-
gebouw aan De Klavers”, 
aldus schepen Peter Buys-
rogge. 
> VERVOLG PAGINA 8

KOM OP ADEM IN ONZE STAD

VERADEMING - We  
investeren in bespeel-
bare groene pleinen, 
in leefbare straten, in  
gezellige en propere 
buurten om te wonen. 

We brengen zuurstof 
in de stad, met 
veilige wegen en 
rustige plekjes om te  
verpozen. Wij vinden 
dat je in onze stad op 
adem mag komen.
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GEZONDE STADSFINANCIËN 
EN MINDER BELASTINGEN
DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE STARTTE ONDER EEN SLECHT 
FINANCIEEL GESTERNTE. ER MOEST BEZUINIGD WORDEN 
OP VELE DOMEINEN. DE STADSFINANCIËN STONDEN ONDER 
DRUK. 

Nu al veel werk verricht achter de schermen, 
binnenkort realiteit!

PETER BUYSROGGE, SCHEPEN VOOR PERSONEEL, INTERNE ORGANISATIE EN SPORT. 

FINANCIEEL - Dankzij 
doordachte maatregelen 
werden de stadsfinanciën 
onder controle gehouden 
en kon toch geïnves-
teerd worden op verschil-
lende terreinen. De N-VA 
wil op de ingeslagen weg  
verder gaan. Besparen 
waar mogelijk, investeren 
waar moet. 

De aan-
v u l l e n d e 
personen-
b e l a s t i n g 
in Sint-
N i k l a a s 
b e d r a a g t 
momenteel 
8,5%. De N-VA 
wil door een 
doordacht finan-
cieel traject deze belasting  
structureel doen dalen. We 
zijn ervan overtuigd dat 
dit mogelijk is mits een 
goede financiële planning 
en budgettering en zonder 
dat dit het beleid mag  
hypothekeren.

STADSWINKEL - 
De stadhuisvleugel 
aan de kant van de  
Parkstraat verdwijnt 
en zal plaats maken 
voor de nieuwe 
s t a d s w i n k e l . 

Nu lopen mensen  
verloren in het stad-
huis. In de nieuwe  
stadswinkel zullen 
burgers, toeristen,  
verenigingen en  
bedrijven op een 
k l a n t v r i e n d e l i j k e 
manier terecht 
kunnen voor hun  
contacten met de  
stad. 

We schaften ook een 
aantal pestbelastingen af:  
de belasting op loggia’s,  
de motorenbelasting, de 
belasting op tapperijen en  
slijterijen en de nachtver-
gunning. We willen op dit 
pad  verder gaan en de 
belasting op reclamecon-
structies afschaffen.

Bijzondere aandacht 
hebben we ook 

voor het ver-
e n i g i n g s - 

leven : een 
a u t o m a - 
t i s c h e  
i n d e x e -
ring van 

r e t r i b u t i e s , 
w a a r d o o r 

vooral vereni-
gingen getroffen 

zouden worden, zal niet 
met ons zijn. 

DE STAD, EEN AANTREK-
KELIJKE WERKGEVER -  
“Bent u de files naar Ant-
werpen, Gent of Brussel 
beu? Wil je dichter bij huis 

werken in een aantrekke-
lijke werkomgeving met  
fijne collega’s? Wil je mee 
de fierheid van de stad en 

lijk: om de stadsfinanciën 
gezond te houden slankten 
we de stedelijke organisatie 
fors af (85 voltijdsen min-
der). Tegelijk voerden we 
een hervorming van onze  
organisatie door, waar  
dienstverlening centraal 
staat. 

Op dit her-
vormingspad wil-
len we doorgaan. 
En we moeten ons  
wapenen tegen 
de krapte op de  
arbeidsmarkt en 
ons voorbereiden  
op een grote  
pensioneringsgol f 
binnen de organisa-
tie. Maar liefst 420 
mensen van stad en 
OCMW gaan in de 
periode 2019-25 met 
pensioen. De stad 
zal dus de komende 
jaren blijvend moeten 
inzetten op aanwer-
vingen, aantrekkelij-
ke contracten, een 
volwassen HR-beleid, 
… “Misschien word jij 
wel de volgende ste-
delijke medewerker?”

DOORDACHT PLAN - In 
het bouwproject is ook 
plaats voor een onder-
grondse fietsenstalling, 
het archief, de backoffice 
en een receptieruimte 
met zicht op de Grote 
Markt.

DIGITALE POOL - 
Naast het bezoek aan 
het stadhuis en de deel- 
gemeentehuizen willen 
we met versterkte inves-
teringen in de digitale 
stad, de stedelijke dien-
sten 24 op 24u bereik-
baar maken. De nieuwe 
website is hierbij het 
speerpunt.

DE STADSWINKEL : DIENSTVERLENING 
VOOR DE 21STE EEUW

VERANTWOORDELIJKHEID 
IS IETS WAARAAN IEDEREEN 
SAMEN MOET WERKEN
VERANTWOORD - De  
financiën verantwoorde-
lijk beheren, onze eigen 
administratie zo efficiënt 
mogelijk organiseren en 
de klant centraal in de  
dienstverlening. 

Eerlijke communicatie 
en transparante participa-

tie. Daar staan wij garant 
voor. Maar wij rekenen 
ook op u. 

Samen houden we de 
stad leefbaar en gezellig. 
Rechten én plichten, dat 
lijkt ons maar normaal.

STADHUIS

Verlagen  
van de aanvullende  

PERSONENBELASTING

de deelgemeenten uitdra-
gen? Je bent misschien wel 
de toegevoegde waarde 
waar het stadsbestuur naar 
op zoek is.” Het leest als een 
vacature, en studies wijzen 
uit dat vele burgers voor de 
stad willen werken. En toch 
was de start in de vorige 
bestuursperiode zeer moei-

R O B B R E C H T 
& DAEM -  
Het project is 
ontworpen door 
Robbrecht en Daem. 
Voor de stadswinkel 
is de bouwvergun-
ning ondertussen al 
toegekend en zal de 
aannemer hopelijk 
binnenkort starten 
met de werken. 
De bouw van 
het nieuwe deel, 
waarvan het buiten- 
aanzicht zal passen 
bij de rest van 
het stadhuis, zal 
ruim een jaar in  
beslag nemen.
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FIER OP SINT-NIKLAAS 
EN DE DORPEN!

KOM  
BUITENSPELEN  
IN SINT-NIKLAAS

De nieuwe speeltuin, hier nog in volle aanleg en op de achtergrond het 
skatepark aan de Witte Molen.

FIER - De N-VA gaat voluit voor 

kwalitatieve verdichting van 

onze stads- en dorpskernen 

met daarbuiten het behoud 

van de open ruimte.  Ook het 

openbaar domein moet 

kwaliteit uitstralen. 

Die kwalitatieve 

v e r d i c h t i n g 

moet gepaard 

gaan met 

een kwalita-

tieve open-

bare ruimte: 

een uniforme 

wegaanleg en 

groene buurt krijgen 

daarbij prioriteit. In deze 

bestuursperiode werden de 

dorpskernen van Puivelde 

en Sinaai mooi vernieuwd.  

JEUGD - De afgelo-
pen jaren werd er 
heel wat geïnves-
teerd in buitenspeel- 

Ook de kern van Belsele kreeg 

in de vorige bestuursperiodes 

een facelift. 

N-VA wil Sint-Niklaas en 

zijn dorpen uitstraling 

geven zodat we met z’n  

allen  trots kunnen 

zijn op onze stad. 

Een greep uit 

onze voorstel-

len: 

De Grote 

Markt moet 

op mensen-

maat:  Een groene 

verblijfs- en ont-

moetingsplek voor onze 

stadsbewoners. Terrassen  

rijken tot ver in de Markt en 

het openbaar domein straalt 

kwaliteit uit met bankjes, 

bomen en - waarom niet  - 

een fontein? Het blijft natuur- 

lijk ook een levendig  

evenementenplein als uithang-

bord van onze stad. De Grote 

Markt wordt autoluw met een  

extra in- en uitgang voor de 

parking aan de noordzijde.  

Een electrische trambus 

verbindt onze markt met het 

shopping center en het station.

 De winkelkern wordt 

opgewaardeerd: straten zoals 

de Ankerstraat, Kalkstraat, 

Casinostraat, Zamanstraat 

en Regentiestraat krijgen 

een nieuw jasje zodat onze  

winkelkern er aangenaam en 

aantrekkelijk uitziet.

 De herinrichting van 

het Hendrik Heymanplein 

betekent een nieuwe groene 

ontmoetingsplaats in de stads-

kern met supermarkt, win-

kels, kantoren en een nieuwe 

bib met voldoende parkeer-

plaatsen onder de grond voor  

bewoners en bezoekers.

 Nieuwe en oude wijken 

worden met elkaar verbonden 

met bespeelbaar groen en  

logische loop- en fietspaden. 

In Stationsomgeving–Noord 

komt een nieuwe ontwikkeling 

voor wonen en kantoren rond 

mogelijkheden voor de Sint-
Niklase jeugd. Denk maar 
aan de aanleg van het nieu-
we skatepark en de speel-

tuin aan de Witte Molen, de 
aanleg van het Mierennest-
bos en de uitbreiding van 
het Puytvoetbos. Maxime 
Callaert, gemeenteraads-
lid en voorzitter van de  
commissie Jeugd: ‘Deze 
bestuursperiode inves-

teerden we heel wat in 
de uitbreiding van de 
bestaande speelcapaciteit 
in onze stad, een lijn die 
we volgende bestuurs- 
periode moeten blijven vol-
gen. Ook bij de (her)aanleg 
van nieuwe wijken moeten 

STADSVERNIEUWING NIEUWS

we er voor waken dat er 
steeds volgende ruimte en 
aandacht gaat naar veilige 
en aantrekkelijke speel-
mogelijkheden voor onze 
jongste inwoners.’

een centraal park met nieuwe 

wandel- en fietswegen, een  

fietsbrug over Vijfstraten en 

een randparking.

 Tesamen met een  

tonnagebeperking in de 

dorpskern, moet er ook voor 

Nieuwkerken een dorpskern-

vernieuwing rond Ten Bos  

gestart worden. In Sinaai  

wordt de Dries verder 

verfraaid in dezelfde stijl 

als de net beëindigde  

werken. 

De herinrichting van 
de Stationsstraat was een 
groot succes: een aange-
name winkel wandelboule-
vard die veel steden ons 
benijden. Hoewel gedaald 
(van 13% naar 11%), is er 
nog steeds veel leegstand 
in onze winkelkern. Het 
stadsbestuur deed de af-
gelopen jaren heel wat 
inspanningen : meer dan 
400.000 EUR aan reno-
vatiepremies, een nieuw 
stadsmagazine “Oh maga-
zine” in 100.000 brieven-
bussen, een getrouw- 
heidskaart voor de winkel-
kern, gratis WiFi in de stads-
kern. Met de lancering van 
een faciliteitenpand met 
lockers en nette toiletten en 
een leveringsdienst maken 
we het plaatje compleet.

 

Voor de horeca in onze 
stad bouwen we verder 
de lasten af: na de belas-
ting op tapperijen en de 
belasting op de nacht-
vergunning, kan ook de 
belasting op reclame de 
prullenbak in. We betrek-
ken onze horecaonderne-
mers mee in evenementen 
en stimuleren hen via lo-
gistieke en promotionele 
hulp om zelf initiatieven 
te nemen. Gastronomie 
boven!

 
We gaan zelf actief op 

zoek naar ondernemers 
die passen in onze filosofie 
en staan hen met raad en 
daad bij bij de opstart van 
hun zaak. Zij kunnen blij-
vend profiteren van een 
gericht premiesysteem. 

HORECA EN 
HANDEL IN DE 
KERNSTAD

CARL HANSSENS, SCHEPEN VOOR MOBILITEIT, ECONOMIE EN WERK

OPWAARDEREN 
van onze stadskern, 

met een verkeersluwe 
Grote Markt en groen  

Hendrik 
Heymanplein als  

blikvangers

Meer ONDERSTEUNING 
voor verenigingen en vrijwilligers, CULTUUR als bindmiddel
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VERBINDEN
Ondertussen zijn we met 
meer dan 76.000 inwoners 
in Sint-Niklaas, Belsele, 
Puivelde, Sinaai en  
Nieuwkerken. Onze stad 
is groot genoeg voor een 
boeiend aanbod aan sport 
en cultuur, evenemen-
ten en activiteiten. Maar 

ook klein genoeg 
voor heel veel gezel-
ligheid in het bloei-
ende verenigings- 
leven en de levendige 
wijkcomités. Mensen 
verbinden met elkaar, 
daarin investeren we 
met veel plezier.

CULTUUR VERBINDT

© Stad Sint-Niklaas

NAAST DE VESPREIDING 
EN HET BELEVEN VAN 
KUNST EN CULTUUR, 
HEEFT DE CULTUURSEC-
TOR EEN  ZEER GROTE 
SOCIALE IMPACT EN 
OPDRACHT IN DE  
S A M E N L E V I N G

Eindelijk werd in deze bestuursperiode de 
restauratie van het Huis Janssens aangevat!

Jong geleerd...

ANNEMIE CHARLIER. SCHEPEN VOOR CULTUUR, TOERISME EN LANDBOUW. 

Groot en klein kijken en luisteren geboeid tijdens de tiktak boeken dag.

Cultuur stimuleert de so-
ciale cohesie, ontwikkelt de 
identiteit, draagt in ruime 
mate bij tot openheid, toler-
antie en solidariteit, speelt 
in op diversiteit en bestrijdt  
armoede en uitbuiting.  
De cultuur- en vrije tijds- 
sector draagt in Sint-
Niklaas deze opdracht op 
een gedreven manier uit. 
De N-VA is zich bewust 
van deze uitdagingen 
en wil die met concrete 
plannen vormgeven. 

Nu dringt een totaalvisie over 

de Museumsite zich op voor de  

komende jaren.  Het Huis  

Janssens krijgt na de restaura-

tie van de binnenzijde opnieuw 

een museale invulling.  

Wonderkamers, Wase kunst 

en tijdelijke tentoonstellingen 

zullen er hun plaats vinden. 

Het Huis Janssens blijft de 

Van een moderne biblio-
theek wordt verwacht dat 
ze heel wat meer doet 
dan boeken verzamelen,  
bewaren en uitlenen. De 
bib kan in zijn huidige 
vorm niet meer voldoen 

aan die vele verschillende 
opdrachten. De werking 
van de bibliotheek voor 
de toekomst vraagt een 
multifunctioneel en open 
gebouw dat beschikt over 
voldoende ruimte voor  
media en actviiteiten van 
zowel de bibliotheek als van  
verenigingen en partners.  
Dit heeft onvermijdelijk 
zijn weerslag op de archi-
tectuur van het nieuwe  
gebouw. 
De bibliotheek wordt de 
spil in het literaire leven 
van deze stad, fungeert als 
kenniscentrum en heeft als 
belangrijkste opdracht het 
‘bevorderen van lezen en 

OP WEG NAAR ‘DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST’

Je hoort het regelmatig in 

deze stad. “De stadschouw-

burg is aan zijn limieten. 

Er kan geen opvoering 

meer bij. De podiumvereni- 

gingen blijven op hun honger 

zitten.” Dan wordt algauw 

gelonkt naar extra locaties. 

“Waarom zouden we geen ge-

bruik maken van leegstaande 

kerken?”  

In 2017-2018 liep een haal-

baarheidsstudie naar een so-

ciaal-culturele invulling van 

de Christus Koningkerk. Deze 

kerk is een erkend monu-

ment, in Vlaanderen uniek 

in zijn soort, een bouwwerk 

uit het interbellum. Lutgarde 

Verstraeten vindt dat haar 

oude parochiekerk best kan 

uitgroeien tot een tweede cul-

tureel centrum met diverse 

mogelijkheden. “Concerten, 

dansopvoeringen, repetities 

maar ook tentoonstellingen en 

andere activiteiten kunnen er 

plaatsvinden. Onder de kerk, 

in de benedenruimte, kunnen 

verenigingen hun stek krijgen. 

In dit sterk groeiend deel van 

de stad kan deze culturele site 

de sociale cohesie tussen de 

‘nieuwe’ en ‘oude’ bewoners 

bevorderen.”

MIDDENSTAND EN 
VERENIGINGEN DOEN 
BELSELE BRUISEN

KOM EENS OP BEZOEK!

plek van waaruit de KOKW 

(Koningklijke Oudheidkundige 

Kring van het land van Waas) 

zijn activiteiten plant en ont-

vouwt. Het wordt de blik- 

vanger in de Zamanstraat 

en dé toegangspoort tot een  

volledig vernieuwde museum-

site. Het Mercatormuseum met 

zijn prachtige en unieke collec-

tie wordt het (inter) natio- 

nale visitekaartje van de 

stad. Via het nieuw aange-

legd en uitgebreid  museum- 

park kom je aan het  

SteM (Stedelijk Museum) 

en de Zwijgershoekzaal.  

Zo wordt het SteM 

zichtbaarder en toeganke-

lijker. Het parkeerprobleem 

voor de bezoekers en de 

buurt wordt opgelost met 

een nieuw te bouwen par-

king, bovengronds of onder-

gronds.”

CULTUUR NIEUWS

CHRISTUS KONINGKERK ALS BIJKOMENDE 
CULTURELE INFRASTRUCTUUR

en Christine Meert.  

“De vloer van de bib moet  

dringend hersteld worden. 

Het dak van het gemeentehuis 

moet gerestaureerd worden 

en misschien kan een traplift 

de toegankelijkheid van het  

gebouw vergroten?” 

En laten we ook de  

verenigingen en de midden-

standers niet vergeten. Zij  

zorgen immers dat het in 

Belsele fijn wonen is. 

BELSELE - “De plannen voor 

nieuwe gebouwen voor de 

buitenschoolse opvang en 

Gavertje Vier worden uitge-

voerd,” weet schepen Marijke 

Henne. “Als het van ons afhangt 

zal op de site van de Kouter 

de koer heraangelegd worden,“ 

beweert schepen Annemie  

Charlier. 

“Kunnen we dan ook nog in-

vesteren in het oud gemeente-

huis?” vragen Luk Huys 

leren in al haar facetten’.  
Schepen Annemie Charlier 
vindt dat we moeten gaan 
voor een breed en totaal 
concept. “ Als we ook de 
Spelotheek en het Huis van 
het Kind een plaats geven in 
het nieuwe gebouw? Leren 
lezen en spelen, uitlenen 
van boeken en speelgoed, 
opvoedingsondersteuning, 
alles samen onder één dak, 
makkelijk bereikbaar in het 
hart van de stad, aan een 
prachtig groen plein! Op 
die manier kan de nieuwe  
bibliotheek ten volle haar 
sociale en emancipa-
torische opdracht uitoe-
fenen.” 
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WIJKINSPECTEURS TEN 
DIENSTE VAN UW WIJK

De wijkinspecteurs detecteren eventuele problemen door in contact te komen met de bewoners. 

VEILIGHEID - De N-VA 
hecht veel belang aan 
een goede verstandhou-
ding tussen de politie, het 
stadsbestuur en de burger.  
De belangrijkste taak van 
een wijkinspecteur is contact 
maken met de mensen uit 
een wijk om op die manier 
eventuele problemen te  
detecteren voor ze ontstaan. 
Een eenvoudige bereikbaar-
heid van uw wijkinspecteur 
is daarbij cruciaal. Door de 
dagdageljkse inzet van uw 
wijkinspecteur wordt de  
aanwezigheid en interventie 
van de politie beter gewaar-
borgd.
De wijkinspecteur die voor 
uw wijk verantwoorde-
lijk is, kan gemakkelijk 
gevonden worden op de web-
stek van de lokale politie :  
www.lokalepolitie.be/

 MEER VEILIGHEID DOOR 

EXTRA CAMERA’S - In het 

centrum van Sint-Niklaas is 

er de laatste jaren fors geïn-

vesteerd in uw veiligheid.  

Er hangen ondertussen 31 

camera’s in en rond het cen-

trum ter ondersteuning van de 

politie.

Er zijn verschillende redenen 

waarvoor de politie camera’s 

gebruikt:

 Ondersteunen van  
interventies, bijvoorbeeld 
de vluchtweg doorgeven 
van een verdachte.

 Beheer van evenemen-
ten, bijvoorbeeld inschat-
ten van mensenmassa en  
verkeersstromen.

 Nagaan waar er files zijn.

 Overlast beheren in de 
uitgaansbuurt.

 Daders opsporen van 
(gerechtelijke) feiten.

 Hulpdiensten inschake-
len wanneer de politie  
bijvoorbeeld een persoon 
opmerkt die gevallen is op 
straat.

Als één van de eerste steden in 

Vlaanderen zet Sint-Niklaas in 

op het gebruik van trajectcon-

troles op eigen stadswegen. Dit 

moet een halt toeroepen aan 

de vele snelheidsovertredingen 

in de straten van Sint-Niklaas. 

Het rijgedrag van sommige 

autobestuurders is voor vele 

inwoners een grote bron van 

frustratie en het draagt bij tot 

onveiligheid en overlast. 

VEILIGHEID NIEUWS

TRAJECTCONTROLES

Veiligheid en zich veilig 
voelen wordt beschouwd 
als één van de maatschap-
pelijke topkwaliteiten.  
Buurtinformatienetwerken 
(BIN’s) nodigen u uit om 
mee te werken aan het 
creëren van een positieve 
leefomgeving. Een goed 
contact met de mensen uit 
uw buurt in samenwer- 
king met de politie en  
overheid is een belangrij-
ke bijdrage aan een veilige  
buurt. 

Sint-Niklaas heeft onder-
tussen twee BIN’s die actief 
zijn. “BIN Vossekot” en het 
onlangs opgerichte “BIN 
Belsele Populier”. De cijfers 
liegen er niet om. In 2016 
is het aantal inbraken met 
31 procent gedaald ten op-
zichte van 2015. Het aantal 
inbraken in de buurt waar 
BIN Vossekot actief is, is met 
maar liefst 70% gedaald 
ten opzichte van 2013.  
De inbraakcijfers liggen 
dus lager en het meldings-
gedrag stijgt duidelijk. Als 
overtuigd voorstander van 
buurtinformatienetwerken 
in Sint-Niklaas, vervult 
de N-VA graag een onder-
steunende rol indien u in 
uw buurt overweegt met 
een BIN te starten.

HOE RICHT U EEN BUURT 
INFORMATIENETWERK OP 
IN UW BUURT?

Het idee kan ontstaan uit 
interesse bij één of meer-
dere bewoners of kan  
aangereikt worden door 
de overheid of de politie.  
Aan het oprichten van een 
buurtinformatienetwerk 
gaat altijd een overleg met 
de lokale overheid en de 
politie vooraf. 
Interesse? Neem dan  
contact op met uw lokale 
politie. Het is zeer belang- 
rijk dat er een draagvlak 
voor de oprichting is bij 
alle betrokkenen en dat de  
werking duidelijk is. 
De lokale politie zal  
nadien contact opnemen 
met de bestuurlijke en de 
gerechtelijke overheid in 
verband met de vraag om 
een BIN op te richten.

BUURTINFORMATIENETWERKEN (BIN’S)

Meer wijk- en 
verkeers- 

POLITIE, onder-steunen van BIN’s en extra toezicht  
camera’s
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BETON - In de afgelopen 
bestuursperiode zijn er 
100 maatregelen voor 
betere fietsveiligheid en 
comfort genomen. Naast 
de 25 kilometers (ver)
nieuw(d)e fietspaden, 
plaatsten we meer en 
nieuwe fietsenstallingen, 
beveiligde oversteken,  
fietslichten, enzovoort... 

INVESTEREN - De ‘Stad van 

de Sint’ is meer dan ooit ook de 

‘Stad van het Kind: de demo-

grafische cijfers bewijzen dat. 

Met de bouw en opstart van een  

vierde kinderdagverblijf, de  

investeringen in de buitenschoolse 

opvang in Sinaai en Belsele en de 

uitbreiding van de schoolcapa-

citeit in Belsele en Nieuwkerken 

toonden we al hoe belangrijk we 

het vinden om te investeren in 

de ontwikkelingskansen van onze 

jongste inwonertjes. Die inspan-

ningen willen we verder zetten 

tijdens de volgende bestuurs- 

periode, met de bouw en opstart 

van een nieuw kindcentrum, naar 

Nederlands model. Elk kind van  

0 tot 12 jaar is daar welkom, voor 

kinderopvang, voor onderwijs 

én voor naschoolse activiteiten.  

Vanuit één gedeelde visie –  

gedragen door een team van onder 

meer leerkrachten én kindbege-

leiders – wordt integraal gewerkt 

aan de ontwikkeling van elk indi-

vidueel kind. Leren, spelen en vrije 

© Filip Wouters

VLOT EN VEILIG 
VERKEER
In 2015 keurde de gemeenteraad met een grote meer-
derheid een nieuw mobiliteitsplan voor onze stad 
goed: resoluut kiezen voor meer verkeersleefbaarheid 
en -veiligheid. Onze stad verstikt letterlijk in het vele 
autoverkeer met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Maar het kan natuurlijk 
nog altijd beter.  
De N-VA wil in de volgen- 
de bestuursperiode àlle 
k l i n k e r f i e t s p a d e n 
vervangen door asfalt- of 
betonfietspaden en werk 
maken van de uitvoe-
ring van de cruciale fiets- 
dossiers Hoogkamer-
straat en de brug over  
Vijfstraten.

De fiets is hét stedelijk vervoersmiddel in de stad. In mei trok een deel van onze 
bestuursleden nog met de fiets naar onze verzusteringsstad Gorinchem.

MOBILITEITS NIEUWS

DE RONDWEG, DOORGAAND VERKEER EN 
VRACHTVERKEER 
RONDWEG - De stad in-
vesteerde fors in door- 
stromingsprojecten zoals op 
Driekoningen en vooral de 
N70 waar de eeuwige file 
richting zwembad weg is. 
De volgende fase moet het 
hele weggedeelte van de 
N70 tussen N41 en zwembad  
herinrichten in functie 
van doorstroming maar 
ook in functie van levens-
kwaliteit met rondpunten 
op de kruispunten en een 
gesloten groene midden- 
berm. 

DOORGAAND VERKEER  -  
De uitrol van het verkeers-
circulatieplan moet het  
centrum verkeersluwer 
maken en zo meer (adem)
ruimte creëren voor voet-
ganger en fietser. Het  
circulatieplan garandeert 
de bereikbaarheid van het 
centrum voor bewoners en 
bezoekers terwijl het door-
gaand verkeer uit het stads-
centrum wordt geweerd. 
Randparkings rond onze 
stad moeten de lang- 
parkeerders opvangen.  
Zij stappen op een hoogfre-

quente trambus om te pen-
delen naar de stadskern. Dit 
zou de parkeerdruk in onze 
binnenstad moeten mil-
deren.

”De uitvoering van het  
mobiliteitsplan met focus 
op het fietsbeleid, de door-
stroming via de rondweg, 
randparkings en efficiënt 
openbaar vervoer moeten de 
bereikbaarheid, de verkeers-
veiligheid en verkeersleef-
baarheid in onze stad ver-
sterken.”

VRACHTVERKEER - 
Vrachtwagens en vrachtver-
keer horen niet thuis in de 
binnenstad. Laad-en losven-
sters gecombineerd met een 
stadsdepot kunnen de bin-
nenstad en de woonstraten 
ontlasten van zwaar verkeer. 

Maar ook de deelgemeenten 
moeten bevrijd worden van 
doorgaand vrachtverkeer. 
Een tonnagebeperking in 
alle dorpskernen moet het 
doorgaand vrachtverkeer 
op de grote verkeersassen 
houden.             

De N-VA wil De Lijn  
concentreren op belang 
rijke verbindingen in en 
rond onze stad om zo de 
frequentie en het com-
fort voor de reiziger op te  
drijven. 

Daarbij moet ook een 
net van taxi’s, bussen op 
aanvraag en deelmobiliteit 
opgezet worden dat com-
plementair werkt met de 
hoofdlijnen.  Voor het trein-
verkeer is de bediening 
van de deelgemeenten van 
Sint-Niklaas en het behoud 
van de vier stations op ons 
grondgebied zeer belang-
rijk. 

OPENBAAR VERVOER EN DEELMOBILITEIT 

© Getty Images

INVESTEREN IN EEN 
SCHOOL VAN DE 
TOEKOMST

© Getty Images

GEZONDE GEMEENTE

“Er is jammer genoeg nog een 
grote groep mensen, waar-
onder ook vele jongeren, die 
zich niet durft te uiten als  
holebi of als transgender. Dit 
vaak uit schrik voor de reac-
ties van anderen, maar ook 
door de vele berichten in de  
media van emotioneel en 
fysiek geweld ten opzichte 
van holebi’s en transgenders” 
aldus bestuurslid Tchantra 
Van De Walle. Voor Jong 
N-VA heeft iedereen echter 
het recht om iemand graag 
te zien en om zichzelf te  
kunnen zijn. Op 17 Mei 2018 
was Jong N-VA bijgevolg  
aanwezig om Wim Raes, 
voorzitter van vzw Tiszo, te 
steunen met zijn actie op 
de Internationale Dag tegen 
Homofoob, Bifoob en Trans-
foob Geweld. “Voorbijgan-
gers kregen kleurrijke bloe-
men nadat ze een symbolisch  
regenboogzebrapad oversta- 
ken naast de Grote Markt. 
Door op 17 mei een handje 
mee te helpen, wilden  we 
onze appreciatie uiten voor 
de jarenlange inzet van vzw 
TISZO”, zegt bestuurslid  
Maxime Callaert.

 

Wanneer je je niet goed in je 
vel voelt, kan je nood hebben 
aan een luisterend oor. De 
Zelfmoordlijn 1813 is een ano-
nieme hulplijn voor iedereen die 
aan zelfdoding denkt of zich zor-
gen maakt om iemand. Tijdens 
de Warmste Week van 2017 
koos Jong N-VA Nationaal er-
voor om geld in te zamelen voor 
deze Zelfmoordlijn. Jong N-VA 
Sint-Niklaas kon zich helemaal 
in de keuze voor dit goede doel 
vinden, gezien suïcide (samen 
met vervoersongevallen) de 
meest voorkomende doodsoor-
zaak is bij jongeren tussen 15 
en 29 jaar. Aan het woord is Igor 
Praet, voorzitter van Jong N-VA 
Sint-Niklaas. “Op zaterdag 23  
december 2017 trokken we er 
met een enthousiaste ploeg 
te voet op uit in de Stations-
straat om strestelefoontjes te 
verkopen. Ook de inwoners 
van Sint-Niklaas toonden hun  
enthousiasme voor deze actie en 
op slechts drie kwartier werden 
er 30 telefoontjes verkocht. Dat 
leverde in totaal 101,10 euro op. 
Over heel Vlaanderen bracht de 
verkoop van stresstelefoontjes 
maar liefst 1.500 euro op”.  
Hartverwarmend!

Meer bewegen en minder stilzit-
ten, da’s gezonder voor ieder-
een. Met aantrekkelijk, groen en 
veilig openbaar domein wil N-VA 

Sint-Niklaas iedereen 
meer doen bewe-
gen: kinderen kun-
nen buiten spelen, 
je gaat je spontaan 
sneller te voet of 
per fiets verplaat-
sen. Minder CO2-
geproduceerd en 
meer zuurstof 
ingeademd, daar 
wint iedereen bij!

E v e n e m e n t e n 
doen de stad 
bruisen, maar 
het kan soms 
ook té druk 
worden. Ook 
wie (te) gevoe-
lig is voor o.m. 
lawaai, licht of 
geluid, moet 
kunnen genie- 
ten van wat 
de stad te 
bieden heeft. 
Met bijvoor-
beeld een 
prikkelarm 
m o m e n t 
tijdens de 
kermis of 
een oase 
van rust 
in de 
tuin van 
de Salons  
tijdens de Vredefeesten, 
creëren we die mogelijk-
heden, want wij willen nie-
mand uitsluiten.

Als je afhankelijk wordt van 
een rolstoel, loopt het leven 
niet altijd op wieltjes. De drem-
pel om ergens binnen te gera- 
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MARIJKE HENNE
SCHEPEN VOOR STEDELIJK BASISONDERWIJS EN KINDEROPVANG, 
WONEN, INBURGERING EN PARTICIPATIE

SAMEN - Beleidslijnen 

uitzetten, nieuwe initiatieven 

uitvoeren, gaandeweg de stad 

vorm geven, dat doen wij samen 

met de burgers. Het participa-

tiebeleid stond niet voor niets 

centraal de afgelopen zes jaar. 

Dat dit gesmaakt werd door 

de burgers, blijkt uit de goeie  

cijfers in de Stadsmonitor: geen 

enkele andere centrumstad zag 

de waardering van haar burgers 

voor het communicatie- en par-

ticipatiebeleid zo hard stijgen 

als Sint-Niklaas. Participatie is 

niet altijd makkelijk, maar wel 

altijd lonend. Ook de komende 

zes jaar moet de permanente 

dialoog met de burger centraal 

staan. 

Met “Wijk in de Kijker” introdu-

ceerden we buurtgerichte parti- 

cipatie, die kan groeien naar 

wijkpanels in elke wijk, met 

hetzelfde statuut als de 

dorpsraden in de deelge-

meenten. Infrastructuur-

werken starten pas als ook 

tijd vullen elkaar aan, inspanning 

en ontspanning wisselen elkaar op 

een uitgebalanceerde manier af. 

Een multifunctioneel gebouw en 

een groene buitenruimte bieden 

een uitdagende en stimulerende  

omgeving. Onderwijs en vrije 

tijd vloeien zo in elkaar over, wat 

zowel voor de kinderen als hun  

ouders rust en stabiliteit biedt.  

Op die manier vullen we het be-

grip ‘brede school’ op de meest 

ruime en creatieve manier in en 

willen we als stad een voortrek-

kersrol opnemen in het zoeken 

naar samenwerking tussen onder-

wijs, opvang en vrije tijd. Want dit 

is hoe wij de school van de toe-

komst zien.

TAALKENNIS: 
DÉ SLEUTEL TOT 
INTEGRATIE

BELEID MAKEN, DAT DOEN WE SAMEN! 

TALEN - Sint-Niklaas is een 
gastvrije stad, dat staat voor 
ons buiten kijf. Maar het 
warm onthaal dat we elke 
nieuwkomer willen bieden, 
is niet helemaal vrijblijvend. 

te integreren op school: een 
taalbad, gecombineerd leren 
meedraaien op school en 
lessen op maat, zijn de beste 
garantie om kinderen snel 
te laten doorstromen naar 
het regulier onderwijs. En 
ook voor volwassenen die 
hier willen wonen, leven 
en werken start alles bij de 
kennis van het Nederlands. 
De uitdagingen zijn echter 
nog groot. Al te vaak stel-
len we vast dat Sint-Niklase 
inwoners met buitenlandse 
roots oververtegenwoordigd 
zijn in de werkloosheids- en  
armoedestatistieken en 
ondervertegenwoordigd zijn 
in het hoger onderwijs of 
pakweg tijdens participa-
tiemomenten met het stads-
bestuur. Een woordje Ne-
derlands kunnen meepraten 
is heel vaak de kern van de 
oplossing. Een stimulerend 
taalbeleid, dat gericht is op 
volwaardig burgerschap 
van elke Sint-Niklazenaar, 
is waar wij ons de volgende 
bestuursperiode nog meer 
op willen focussen.

de buurt de plannen heeft  

kunnen bekijken én verbe-

teren, want de terreinkennis 

van wie er woont is van on- 

schatbare waarde.  En we laten 

ruimte voor creatieve mensen 

met ideeën, die met nieuwe 

initiatieven en projecten een 

dynamiek brengen die voor de 

stad van onschatbare waarde is!

VERSTERKEND NIEUWS

Van wie komt wonen in Sint-
Niklaas, verwachten we ook 
dat hij een Sint-Niklazenaar 
wordt. Integratie en taalver-
werving zijn voor ons twee 
sleutelwoorden. De zoge- 
naamde OKAN1-klassen voor  
anderstalige nieuwkomers 
zijn voor ons de perfecte 
formule om kinderen snel 

1 Onthaalklas Anderstalige 
Nieuwkomers
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Wie er de statistieken van Kind 
& Gezin bijneemt of de cijfers 
van het OCMW bekijkt, kan er 
niet omheen. Een steeds groter 
wordende groep mensen in 
Sint-Niklaas leeft in moei- 
lijke omstandigheden en te veel 
kinderen worden in armoede 
geboren. De meest structurele 
manieren om weg te geraken 
uit die situatie zijn het vin-
den van een job en een 
betaalbare & kwalita-
tieve woning. Daar 
liggen voor ons de 
prioriteiten in de 
strijd tegen ar-
moede.
 
Met een beleid 
gericht op acti-
vering, sturen we 
de mensen richting 
opleiding of arbeidsmarkt. 
Vaardigheden trainen, een  
beroep aanleren, stages lopen 
en finaal sterk genoeg staan om 
op de reguliere arbeidsmarkt 
een plek te veroveren, daar is 
elk individueel begeleidings-
traject op gericht. Het doel is  
financieel op eigen benen staan. 

OUD WORDEN, GRAAG 
IN EIGEN BUURT!
Oud worden, dat doe je liefst in je ver-
trouwde buurt, dicht bij de mensen en 
de omgeving die je het beste kent. Elke  
buurt moet beschikken over een aan-
tal voorzieningen die voor iedereen 
heel dichtbij zijn. Zo denken we aan 
de bakker en de beenhouwer, maar 
ook aan de huisarts en het buurt-
lokaal. Bij de inrichting van straten en  
pleinen werken we obstakels, 
drempels en hindernissen zo 
veel mogelijk weg. Zo kan elke 
senior zo lang mogelijk zelf 
redzaam blijven.
We worden allemaal ouder, dus 
houden we daar maar beter ook 

rekening mee als we nieuwe wo-
ningen bouwen. Die moeten zodanig 
ontworpen worden, dat ze binnenin 
overal goed toegankelijk zijn, ook 
voor wie bijvoorbeeld een rollator 
gebruikt.
Lang niet elke senior kan of wil in 
een serviceflat of woonzorgcentrum 
terecht. We moeten nadenken over 
tussenvormen van wonen, waarin 
senioren zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven, omringd door een  
omgeving die mee zorg voor hen 
draagt. Dienstencentra verspreid in 
het centrum en de deelgemeenten 
zijn de ideale ontmoetingsplaats en 
staan klaar voor de ondersteuning 
van elke senior en mantelzorger in 
de stad.

Met voorbehouden plaatsen 
in de kinderopvang activeren 
we ook de mama’s, die anders 
vaak thuisblijven om de zorg 
voor de allerjongsten op zich 
te nemen. En de kinderen 
krijgen in de kinderopvang 
de kans om zich ten volle te 
ontwikkelen, zodat ze klaar 
zijn voor hun start op school.
 

Tegelijkertijd willen we 
ook fors investeren 

in sociale huis- 
v e s t i n g .  
Het aanbod van 
een betaalbare 
en kwalitatieve 
woning is naast 
werken één van 

de meest struc-
turele manieren om 

personen in armoede 
nieuwe kansen te bieden.  

De inhaalbeweging die de 
SNMH1 de afgelopen jaren in-
zette, moet daarom onvermin-
derd volgehouden worden. 

1 Sint-Niklase 
Maatschappij voor Huisvesting

WEG UIT DE ARMOEDE? WERKEN EN 
BETAALBAAR WONEN! 

Meer 

KINDEROPVANG 

en plaatsen in het 

ONDERWIJS

Jobs en 
betaalbaar wonen 
in de strijd tegen  

armoede

 

 

ken, is letterlijk vaak te 
hoog. Integrale toegankelijk-
heid van openbaar domein en 
publieke gebouwen, daar moe-
ten we permanent oog voor 
hebben. 

Maar ook op veel andere plaat-
sen - horeca, winkels, ... - zitten 
ongemerkt veel hindernissen. 

VERSTERKEN
In onze stad hebben we oog 
voor iedereen, ook voor wie 
in een kwetsbare situatie 
leeft.
Want soms zit het tegen, 
soms lukt het even niet meer 
alleen. Dat kan ons allemaal 
overkomen. Wie hulp nodig 
heeft moet op ons kun-
nen rekenen, maar bovenal  
willen we de weerbaarheid 
en de veerkracht van 
mensen versterken: dat zijn 
de uitgangspunten van ons 
sociaal beleid. 

Eén op de drie huishoudens 
in Sint-Niklaas telt één  
persoon, in nog een ander 
derde telt het gezin twee 
personen. Een groot deel 
daarvan zijn senioren.  
Hun risico op vereenzaming 
is reëel.
  
Met gerichte acties en  
activiteiten willen we dat 
isolement doorbreken. De 
V.S.I - de seniorenwerking 
van de N-VA - geeft zelf  
alvast het goeie voorbeeld,  
door bijvoorbeeld computer- 
lessen en infosessies te  
organiseren!

BELEID voeren we SAMEN met burgers en verenigingen
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ONZE KANDIDATEN

Meer info over onze kandidaten kan je nalezen op https://sint-niklaas.n-va.be
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