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Inleiding  

 

 

Met een stevige ambitie om ook de volgende zes jaar 

bestuursverantwoordelijkheid te dragen, neemt de N-VA deel aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. 

 

De N-VA wil Sint-Niklaas verder uitbouwen tot een dynamische regionale 

centrumstad, Vlaams en zelfbewust, met een open blik op Europa en de wereld. 

Een gezonde trots op de Vlaamse identiteit, het aanhalen van de Europese 

stedenbanden en een actieve ontwikkelingssamenwerking liggen in elkaars 

verlengde. 

 

Het verkiezingsprogramma van de N-VA bevat de visie, doelstellingen, 

actiepunten en methodes voor het beleid dat zij tijdens de bestuursperiode 2019-

‘24 wil ontwikkelen. 

 

Sommige programmaonderdelen werden reeds op de sporen gezet gedurende de 

voorbije zes jaar en moeten verder uitgewerkt worden. Andere punten moeten in 

een breder perspectief gezien worden en vergen een langetermijnvisie, waarvan 

een begin zal gemaakt worden.   

 

Het N-VA-programma is opgebouwd rond vijf V-woorden, de sleutels voor een 

moderne, veilige en aangename Vlaamse stad. Het jubileumjaar 2017 heeft laten 

zien dat de Sint-Niklazenaar wel degelijk fier is op zijn stad. Met nog meer 

aandacht op de verschillende unieke kenmerken die onze stad rijk is, willen wij 

deze fierheid verder gestalte geven en Sint-Niklaas als centrumstad nog beter 

promoten.  

 

Daarnaast werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 

Naties geïntegreerd in ons programma. Als verantwoordelijke partij willen wij 

immers ook de lijnen uitzetten voor een duurzame samenleving.  

 

  

1. Verademing 

 

Open ruimte en groen, mooie straten en pleinen… ze houden onze stad leefbaar. 

De stadskern leeft en beweegt, dat maakt haar ook aantrekkelijk.  

De N-VA wil verder werk maken van een stad van en voor iedereen. Wij willen 
een bereikbare, toegankelijke stad met veilig verkeer.  
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Wij willen zorgen voor bloeiende handel en horeca, veiligheid en netheid in de 

hele stad, met extra oog voor het stadshart enerzijds en de eigenheid van de 

dorpen anderzijds, uitgaande van aandacht voor het milieu en duurzaamheid.  

 

2. Verbinden 

 

Verenigingen, zowel culturele, sport- als jeugdverenigingen, geven onze stad een 

stevig sociaal weefsel. Feesten en evenementen doen de stad leven en bruisen. 

Inwoners van wijken en buurten geven gestalte aan nieuwe vormen van 

samenleven en samenwerken.  

 

Met nog meer inspraak en participatie van burgers, buurten, verenigingen en 

adviesraden wil de N-VA het draagvlak voor het stedelijk beleid verbreden. Want 

wie zich betrokken voelt, zal ook echt fier zijn op zijn stad. 

 

Belsele, Nieuwkerken en Sinaai moeten levendige deelgemeenten blijven en hun 

eigenheid bewaren, net als de verspreide woonkernen en wijken. 

 

 

3. Verantwoordelijk 

 

Iedereen in de stad moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, het stadsbestuur 

en de burgers. In de voorbije zes jaar werd de stadsadministratie omgevormd tot 

een slanke, moderne en klantgerichte organisatie. De bouw van de nieuwe 

stadswinkel werd opgestart. Deze zal zijn voltooiing krijgen in het begin van de 

volgende bestuursperiode.  

 

De stad heeft de tering naar de nering gezet en haar financiën in evenwicht 

gebracht. In de volgende periode wordt het tijd om te zorgen voor een billijke 

belastingverlaging, zonder het stedelijk beleid te hypothekeren.  

 

Ook burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zo willen wij aan hen 

vragen actief deel uit te maken van onze stedelijke gemeenschap, hun steentje 

bij te dragen in het stedelijk weefsel via participatie en mee te bouwen aan een 

veilige en vrolijke stad.  

 

 

4. Versterken 

 

Voor de N-VA moet Sint-Niklaas een sociale stad zijn, waar het goed om wonen 

is voor jong en oud, klein en groot. Hulp moet terecht komen bij wie het echt 

nodig heeft. Wie het moeilijk heeft, verdient extra aandacht, met aangepaste 

zorg en opvang op maat. Ook wie net op de grens van de kansarmoede leeft, 

moet aandacht en ondersteuning krijgen. N-VA wil daarenboven mensen 
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stimuleren die zelf engagement tonen. Integratie is immers een kwestie van 

rechten én plichten. 

 

 

5. Veilig  

 

Een stad waar het goed wonen is, is een veilige stad. Dit wordt bevorderd door 

een permanent onderhoud van het openbaar domein, een goede 

straatverlichting, veilig verkeer en goed nabuurschap. Als aanspreekpunt pleit de 

N-VA voor extra aandacht voor de wijkagenten en een degelijk uitgebouwde 

wijkwerking. Dit niet alleen om mogelijke samenlevingsproblemen onmiddellijk te 

detecteren en te ontmijnen, maar net om het veiligheidsgevoel van de buurt te 

verhogen. Buurten die daarnaast opteren voor een buurtinformatienetwerk (BIN) 

worden daarin ook gesteund door het stadsbestuur.  

 

Het politieapparaat moet klantvriendelijk zijn en gericht op preventie. Voor wie 

hardleers is, past een lik-op-stukbeleid. Preventie en kordate handhaving gaan 

hand in hand.  

 

Het verkiezingsprogramma van de N-VA wordt belichaamd en uitgedragen door 

een enthousiaste ploeg van 41 kandidaten uit Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken 

en Sinaai. In de voorbije periode hebben heel wat van onze kandidaten 

bestuursverantwoordelijkheid opgenomen binnen het stadsbestuur, de 

gemeenteraad en het OCMW. Een aantal van hen zetelde in de verschillende 

adviesraden 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 programma in daden 

omzetten.  
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Sint-Niklaas, een stad in volle groei en met vele uitdagingen. 

 

 

 Opwaarderen van onze stadskern, met een verkeersluwe Grote Markt en 

een groen H. Heymanplein als blikvangers. 

 

 

 Verlagen van de aanvullende personenbelasting. 

 

 

 Meer kinderopvang en plaatsen in het onderwijs. 

 

 

 Jobs en betaalbaar wonen in de strijd tegen armoede. 

 

 

 Meer ondersteuning voor verenigingen en vrijwilligers, cultuur als 

bindmiddel. 

 

 

 Investeren in gezellige dorpskernen met toegankelijke dienstverlening. 

 

 

 Beleid voeren we samen met burgers en verenigingen. 

 

 

 Een tweede of groter zwembad om de stroom van scholen en verenigingen 

op te vangen. 

 

 

 Kennis van Nederlands als gemeenschappelijke taal. 

 

 

 Meer wijk- en verkeerspolitie, ondersteunen van BIN’s en extra toezichts- 

camera’s. 
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1. VERADEMING 

 

Verademing is ruimte maken, duurzame ruimte maken. Ruimte in de 

stadskern en de deelgemeenten, ruimte voor duurzame mobiliteit, 

ruimte voor duurzame economie,… ‘Mens, planeet, welvaart en ook 

plezier’ staan hier voor de N-VA centraal – ‘People, planet, profit  en ook 

pleasure’. Alle mensen in onze stad, het leefmilieu en de positieve 

economische effecten van goederen en diensten, de drie klassieke p’s 

aangevuld met plezier, de aangename manier om dit alles te bereiken. 

Want duurzaamheid dat is een leefbaar milieu, een levensvatbaar 

economisch klimaat, een billijke verdeling van lasten en lusten. 

 

 

1.1. RUIMTELIJKE ORDENING 

 

De ruimtelijke ordening en de invulling van onze stad en dorpskernen zal in de 

toekomst steeds belangrijker worden. Het huidige stadsbestuur heeft het 

lobbenstadmodel geïntroduceerd. Met dit model als sturende visie willen we een 

nieuw beleidsplan ‘ruimte’ opmaken ter vervanging van het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan.  

 

Het model moet de volgende jaren dan ook verder de toetssteen worden voor 

ruimtelijke ordening en het inplannen van nieuwe woongebieden, KMO-zones, 

bos- en natuurgebied. Daarbij moet voldoende aandacht gaan naar het behoud 

van landbouwgrond, toegankelijke en functionele open ruimte enerzijds en 

kwalitatieve verdichting anderzijds waarbij de ontwikkelingen bij verzadigde 

invalsassen op de verste punten van de kern moet vermeden worden.  

 

De N-VA gaat voluit voor kwalitatieve verdichting van onze stad- en 

dorpskernen om zo onze open ruimte, natuurgebieden en waardevolle 

landschappen te vrijwaren. De N-VA wil verder gaan op het ingeslagen pad van 

de stadsinbreiding. De grote projecten, waarvan de aanzet gegeven is in de 

vorige bestuursperiode worden verder uitgewerkt in samenspraak met de buurt. 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen wil de N-VA meer aandacht voor macro-

omgevingsfactoren, zoals mobiliteit, speelprikkels en parkeernormen. Inspelend 

op de toekomstige uitdagingen lijkt ons de integratie van het mobiliteitsbeleid en 

het beleid ruimtelijke ordening dan ook logisch.  

 

De N-VA wil ook nadenken samen met de vele partners en de inwoners van de 

stad, over de invulling van de site Moeland / AZ Nikolaas, wanneer deze vrij 

komt na de verhuis van het stedelijk ziekenhuis. Alle opties moeten bestudeerd 

worden, meer park, meer plaats voor de school, kantoren voor start-ups en 

kleine bedrijven, ruimte voor sport, cultuur, wonen.  
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1.2. STADSKERNVERNIEUWING EN DUURZAAMHEID 

 

De N-VA vindt dat de stadskernvernieuwing, waarbij aandacht geschonken wordt 

aan de publieke ruimte, de wegenaanleg en de vergroening van de buurt, 

prioriteit moet krijgen. We moeten durven investeren in duurzame 

stadsvernieuwingsprojecten die Sint-Niklaas op de kaart zetten. 

 

De stad neemt ook meer zijn regierol op i.s.m. andere partners. Het 

stadsbestuur kan zelf ook strategische aankopen realiseren in een geselecteerd 

gebied of in een focusgebied (vb. Westerbuurt) door gebruik te maken van het 

voorkooprecht of gewoon door de markt goed op te volgen. Het stadsbestuur, 

koopt, verkoop en sloopt i.s.m. partners als SNHM (Sint-Niklase 

Huisvestingsmaatschappij) en private ontwikkelaars. 

 

De Grote Markt moet terug de groene verblijfs- en ontmoetingsplek voor onze 

stadsbewoners worden. Terrassen moeten tot ver op de Grote Markt kunnen 

reiken en het openbaar domein moet kwaliteit uitstralen. Een levendig 

evenementenplein is het uithangbord van onze stad. Daartoe wordt de Grote 

Markt autoluw gemaakt met een extra in- en uitgang voor de parking aan de 

noordzijde. Het Hendrik Heymanplein wordt bereikbaar van op de Parklaan.  

 

De herinrichting van het Hendrik Heymanplein creëert een nieuwe groene 

ontmoetingsplaats in de stadskern. Het autoluw maken van het plein, het behoud 

van een lokale supermarkt voor de bewoners van het stadscentrum, de bouw 

van een nieuwe bib, waarin het Huis van het Kind wordt geïntegreerd, de grote 

ondergrondse parking met voldoende parkeerplaatsen voor en dichtbij alle 

functies zorgen voor een groen plein met veel dynamiek voor onze 

stadsbewoners. De nieuwe bib moet een gebouw worden dat extra uitstraling 

geeft aan de stad. 

 

De winkelkern wordt verder opgewaardeerd: straten zoals de Ankerstraat, 

Kalkstraat, Casinostraat, Regentiestraat en Zamanstraat, waar het vernieuwde 

Huis Janssens de nodige aandacht opeist, krijgen een opwaardering.  

 

Nieuwe en oude wijken worden met elkaar verbonden in open structuren met 

groene stapstenen en logische looplijnen. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling 

van Stationsomgeving-Noord, waar een reeds bestaande buurt en de nieuwe 

woongelegenheden aaneen gesloten worden via o.m. een centraal park en 

nieuwe wandel- en fietswegen. Waar tevens aandacht is voor nieuwe 

werkgelegenheid en waar een randparking de bezoekers aan onze stad een 

comfortabele plaats biedt voor hun auto. Speciale aandacht hierbij gaat naar een 

veilige verkeersafwikkeling. Hierbij laten we alle nuttige opties open: nieuwe 

fietsverbindingen, een buurtparking en nieuwe circulatiemaatregelen.  
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Daarenboven moet ook op de verdere toekomst worden ingezet. Naast de 

verhoogde energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie, dient een flexibel 

energiesysteem uitgerold te worden als onderdeel van een duurzame 

innovatiestrategie. De stad neemt dan ook het voortouw om de 

energietransitie voor te bereiden: we worden consument én producent. Dit 

vraagt aanpassingen aan het netwerk en de ruimtelijke ordening (bv. warmtenet, 

biomassacentrale…).  

 

De dorpskernen van Sinaai, Belsele en Puivelde hebben in de voorbije jaren een 

belangrijke en passende vernieuwing gekregen. Ook de komende periode moet 

daarin verder geïnvesteerd worden, zodat dorpskernen meer blijven dan 

verkeerstechnische transitzones en parkings. Tezamen met een 

tonnagebeperking in de dorpskern, moet er ook voor Nieuwkerken een 

dorpskernvernieuwing rond Ten Bos gestart worden. In Sinaai wordt de Dries 

verder verfraaid in dezelfde stijl als de net beëindigde werken.  

 

 

1.3. LEEFBARE MOBILITEIT  

 

De N-VA beschouwt de stad als een partner moet zijn om de burger meer 

mogelijkheden te geven om zich te verplaatsen. De focus moet daarbij liggen op 

een meer toekomstgericht integraal fietsbeleid en op trage mobiliteit.  

 

De N-VA wil het gevoerde fietsbeleid verder zetten. De fiets is het 

vervoersmiddel van de toekomst in een stedelijke omgeving.  

 

Het netwerk van fietspaden in de binnenstad en de deelgemeenten moet verder 

uitgebreid en verknoopt worden. Het fietsnetwerk moet vervolledigd worden met 

voorrang voor kwalitatieve verbindingen van de deelgemeenten en 

buurgemeenten naar het centrum, vb. de fietsverbinding langs de Molenbeek en 

de Hoogkamerstraat. Op bepaalde plaatsen zal dat niet kunnen met volwaardige 

fietspaden, maar fietssuggestiestroken, trage wegen en slimme doorsteken 

moeten het netwerk sluitend maken. De leidraad daarbij is de 

fietsinfrastructuurstudie van 2016.  

 

Wij willen niet enkel investeren in veilige fietsinfrastructuur, maar ook in 

fietscultuur: fietsenstallingen, herstelpalen, telpalen, ontmoetingsplaatsen,… 

Tenslotte moet het comfort van de fietser ook omhoog. We vervangen alle 

klinkerfietspaden door fietspaden in asfalt of beton.  

 

We werken actief samen met bedrijven om hun medewerkers zoveel mogelijk 

met de fiets te laten komen.  

 

De N-VA wil meer aandacht voor genetwerkte mobiliteit: het inrichten van 

mobiliteitsknooppunten van verschillende mobiliteitsvormen, openbaar vervoer, 
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fiets, auto en deelmobiliteit. De uitvoering van het mobiliteitsplan met focus op 

het fietsbeleid, de doorstroming via de rondweg, randparkings en efficiënt 

openbaar vervoer moeten de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid in onze stad versterken. De uitrol van een fietsdeelsysteem 

in de kernstad en aan de randparkings, moet de zachte mobiliteit in de stadskern 

bevorderen. Daarnaast zou de organisatie van een uitleendienst voor 

kinderfietsen, bijvoorbeeld georganiseerd door de Azalee, onderzocht kunnen 

worden.  

 

De N-VA wil de stadskern leefbaar houden voor alle bewoners. Een belangrijke 

schakel daarvoor is de uitrol van het verkeerscirculatieplan. Het circulatieplan 

garandeert de bereikbaarheid van het centrum voor bewoners en bezoekers 

terwijl het doorgaand verkeer uit het stadscentrum geweerd wordt. Tegelijk 

creëren we autoluwe wijken die met ANPRcamera’s bewaakt worden.  

  

Randparkings en buurtparkings moeten de parkeerdruk in de binnenstad 

opvangen. Deze randparkings zijn makkelijk bereikbaar en zeer goedkoop. Op 

het moment van de realisatie van de randparkings, wordt de hele binnenstad 

zone betalend parkeren of zone schijf.  

 

Het autoverkeer dat via de rondweg buiten de stadskern geleid wordt, moet 

kunnen rekenen op een betere doorstroming. Vrachtwagens en vrachtverkeer 

horen niet thuis in de binnenstad. Wij voorzien in samenwerking met Vlaanderen 

dan ook vrachtwagenparkings aan de rand van de stad om de druk op de 

woonbuurten te verminderen. Ook laad- en losvensters, gecombineerd met een 

stadsdepot,  kunnen de binnenstad en woonstraten ontlasten van zwaar verkeer.  

 

De steden krijgen door de vervoersregio’s meer autonomie in de lijnvoering. De 

N-VA wil De Lijn concentreren op belangrijke verbindingen in en rond de stad om 

zo de frequentie en het comfort voor de reiziger op te drijven. Daarbij moet ook 

een net van taxi’s, bussen op aanvraag en deelmobiliteit opgezet worden dat 

complementair werkt met de hoofdlijnen. Voor het treinverkeer is de bediening 

van de deelgemeenten van Sint-Niklaas en het behoud van de vier stations op 

ons grondgebied prioritair.  

 

 

1.4. SPOORWEGEN 

 

N-VA begrijpt dat het sluiten van overwegen belangrijke voordelen op vlak van 

veiligheid en capaciteit kan opleveren. Maar het sluiten van overwegen kan voor 

N-VA enkel als dit niet leidt tot het knippen van dorpen, geen grote omrijfactoren 

oplevert, de ruimtelijke impact beperkt en op maat van de buurt blijft.  

Wanneer de realisatie van een derde spoorlijn noodzakelijk blijkt om meer 

vrachtvervoer via de spoorwegen te kunnen organiseren, zal de N-VA er voor 
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pleiten deze extra spoorlijn naast de E34 te ontwikkelen, om de stads- en 

dorpskernen te vrijwaren. 

 

 

1.5. ZWAAR VERVOER 

 

Willen we de leefbaarheid van onze dorpskernen vrijwaren dan moeten we het 

doorgaand vrachtverkeer weren. N-VA zet zich achter de uitvoering van de 

overeengekomen gecoördineerde aanpak over de gemeentegrenzen heen om het 

doorgaand vrachtverkeer tussen E17 en E34 te weren zonder dat daardoor de 

bedrijfsvoering van lokale bedrijven en vervoerders in gevaar komt. Een gesloten 

zone met ANPRcamerabewaking wordt noodzakelijk. Deze moet samen met 

politiecontroles het verbod permanent doen naleven.  

 

 

1.6. SNELHEID 

 

De meeste verkeersveiligheids- en leefbaarheidsklachten hebben te maken met 

(overdreven) snelheid. In de voorbije bestuursperiode is er een strak 

opvolgingsschema gemaakt voor zulke meldingen: meten, sensibiliseren, 

controle en tenslotte aanpassingen aan de weg. Soms is ook dat laatste geen 

goede oplossing. Daar waar het kan en waar de verkeersveiligheid daarbij gebaat 

is, moet er trajectcontrole komen zoals in de Plezantstraat, Hoge Bokstraat en 

Bellestraat. 

 

 

1.7. LEEFMILIEU 

 

Een gezond leefmilieu is essentieel voor onze samenleving. De N-VA wil verdere 

inspanningen leveren om nog meer in te zetten op een beter leefmilieu.  

 

Groen bewaren en vermeerderen, blijft een moeilijke oefening. De ‘groene 

infrastructuur’ is nochtans belangrijk voor kwalitatieve gezonde 

woonomgevingen. Economisch is het even noodzakelijk als de grijze 

infrastructuur van wegen, riolen, gas- en elektriciteitsleidingen.  

 

Een groene leefomgeving is een gezonde leefomgeving. Gezellige buurten zetten  

kinderen aan om buiten te spelen en doen volwassenen goesting krijgen om 

buiten te komen, sociale contacten te leggen en te onderhouden én meer te 

bewegen. Door wandelen en fietsen aantrekkelijker te maken, laten mensen 

spontaan hun auto meer aan de kant staan. Vrij toegankelijke sporttoestellen her 

en der in de stad en Finse looppistes, die bijvoorbeeld aangelegd kunnen worden 

in het stadspark en op de site Puyenbeke, moeten mensen goesting doen krijgen 

om meer te sporten.  
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Verloren hoekjes in de stad worden nuttig ingericht, met bv. verticale tuinen, 

groene invulling van de ruimte onder de spoorwegbrug, petanque- en 

skatepleintjes, zithoekjes… 

 

De N-VA wil het aanwezige groen in onze stad kwalitatief met elkaar verbinden. 

Een groenweefselplan, naar analogie van het speelweefselplan, is daarvoor een 

geschikt beleidsinstrument. Trage wegen in de deelgemeenten en trage 

doorsteken in de stadskern zijn de dragers van het groenweefselplan. Voor de N-

VA zijn trage wegen de strategische en historische verbindingen, functioneel en 

recreatief. In het licht daarvan worden de Trage Wegenplannen verder uitgerold.   

 

De N-VA wil nog meer bossen toegankelijk maken. Nieuwe bosaanplantingen 

kunnen mede gefinancierd worden via een bosfonds dat opgericht wordt met 

middelen uit een kapvergoeding. 

 

Even belangrijk is de inzet op groene en duurzame energie. Het stadsbestuur 

moet als een goede huisvader het goede voorbeeld geven.  

 

Energieperformantie voor de eigen gebouwen is noodzakelijk. Het duurzaam 

patrimoniumbeheer moet verder gezet worden. De restauratie van het stadhuis 

en De Salons moet niet alleen gezien worden in het licht van het onderhoud van 

de mooiste gebouwen van de stad, maar tevens in het licht van 

energiezuinigheid en duurzaam gebruik.   

 

Het eigen wagenpark moet nog meer dan vandaag een voorbeeld zijn van zuinig 

gebruik. De N-VA is van mening dat het stadsbestuur moet blijven inzetten op de 

monitoring van het energiegebruik en dat bewoners en bedrijven moeten 

aangespoord worden om hun energiegebruik zo efficiënt mogelijk te houden. Een 

blijvende ondersteuning zoals voor coachingtrajecten ‘energiezuinigheid voor 

grote verbruikers’ (scholen, openbare instellingen en bedrijven) staat voorop.   

 

 

1.8. AFVALBELEID  

Miwa is de opdrachthoudende afvalintercommunale. In 2020 loopt het huidig 

contract af. Een verdere rationalisering van het afvalbeleid en sensibiliserende 

kracht van de diftar-regeling, zowel voor het containerpark als voor de 

huisvuilophaling (=betaling volgens gewicht ipv per zak) dringt zich op. De N-VA 

blijft bij het principe “de vervuiler betaalt” en wil bij invoering van diftar dat de 

prijs zo wordt gezet dat scheiden van recycleerbare fracties (papier, karton, PMD 

en groenafval) van het restafval een evidentie wordt.  

In dit kader wordt werk gemaakt van de uitbouw van de bestaande 

recyclageparken en wordt het recyclagepark voor Belsele en Sinaai aan het 

Eeckelaerthof opgestart.  De N-VA pleit ook voor ondergrondse containers, waar 
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mogelijk, in de nieuwe wijken van de stad. Dit zorgt immers voor minder restvuil 

in de straten en voor een betere huisvuilophaling. 

 

De N-VA pleit voor gerichte en doeltreffende acties tegen zwerfvuil. Dit kan via 

sensibiliseringsacties in scholen, bedrijven en via de stadskroniek, maar ook door 

repressieve maatregelen zoals zware GAS-boetes.  

 

 

1.9. DIERENWELZIJN  

 

De N-VA wil de aandacht voor dierenwelzijn nog vergroten. Dieren zijn vaak een 

belangrijk onderdeel van het gezin – in voor- en tegenspoed. De verspreiding 

van stickers waar bewoners kunnen aanduiden welke dieren aanwezig zijn in de 

woonst is een klein, maar doeltreffend hulpmiddel voor de brandweer in tijden 

van nood. 

 

Dieren in nood moeten worden geholpen. De stad moet de verschillende actoren 

inzake dierenwelzijn samen brengen en hun werking aan de bevolking kenbaar 

maken. Denken we maar aan de dierentaxi, natuurbescherming bos en milieu, 

het marternetwerk, Vogelbescherming Vlaanderen, dieren onder wielen,… 

 

Belangrijk inzake het behoud van biodiversiteit is ook de aandacht voor de 

overpopulatie en overlast van verwilderde katten. De N-VA wil daarvoor de 

middelen voor castratie en sterilisatie van katten verhogen. De milieupolitie moet 

krachtdadiger kunnen optreden bij overlast. 

 

Om de verschraling van de biodiversiteit verder een halt toe te roepen, voert het 

stadsbestuur voor elk ontwerp of project een biodiversiteitstoets in. 

 

Daarnaast kijkt de N-VA ernaar uit om een extra hondenuitloopweide te 

realiseren.  
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2. VERBINDEN 

 

Verenigingen, zowel culturele, sport- als jeugd- en seniorenverenigingen 

geven onze stad een stevig sociaal weefsel. Feesten en evenementen 

doen de stad leven en bruisen. Inwoners van wijken en buurten geven 

via wijkcomités gestalte aan nieuwe vormen van samenleven en 

samenwerken. Met nog meer inspraak en participatie van burgers, 

buurten, verenigingen en adviesraden wil de N-VA het draagvlak voor 

het stedelijk beleid verbreden. Want wie zich betrokken voelt, zal ook 

echt fier zijn op zijn stad. 

 

De vele stedelijke culturele instellingen, het stedelijk  jeugd- en 

sportbeleid en het onderwijs vormen de ruggengraat voor het stedelijk 

weefsel, dat verbindt en samenbrengt.  

 

Belsele, Puivelde, Nieuwkerken en Sinaai moeten levendige 

gemeenschappen blijven en hun eigenheid bewaren. 

 

 

2.1. BRUISENDE ACTIVITEITEN 

 

Sint-Niklaas is de laatste jaren uitgegroeid tot een levendige en bruisende stad 

waar heel veel te beleven valt. De Grote Markt, hét evenementenplein bij 

uitstek, leent zich ook tot grootse evenementen en activiteiten.  

 

De N-VA pleit ervoor dat de kleinere pleinen in de stad ook gebruikt worden 

voor kleinere evenementen. Zo kan, na het vergroenen van het Sint-

Nicolaasplein, dit ingesloten plein de plaats worden voor kleinschalige initiatieven 

waar kinderen, jeugd en volwassenen samen genieten.  

 

Privé-initiatieven voor evenementen kunnen, na overleg met het stadsbestuur, 

ook op minder evidente plaatsen worden georganiseerd, zonder de rust van de 

omwonenden te verstoren of voor overlast te zorgen.  

 

De evenementen ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse 

Gemeenschap moeten verder evolueren in de richting van een echt volksfeest 

in elk van de vier deelgemeenten. De N-VA wil, in samenwerking met de 

Cultuurraad en de plaatselijke verenigingen, in elke deelgemeente de viering van 

de Vlaamse feestdag op passende wijze blijven organiseren tijdens de week 

voorafgaand aan 11 juli.  

 

Daartoe wil de N-VA meer financiële middelen voorzien.  De officiële plechtigheid 

vindt plaats op 11 juli zelf in het stadhuis, met aansluitend een 

openluchtoptreden voor alle stadsbewoners.  Het stadsbestuur blijft ook de 
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particuliere initiatieven in het kader van de Vlaamse feestdag ondersteunen 

(buurtbarbecues, activiteiten van verenigingen, enz.). 

 

Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap moet een volwaardig deel worden van 

‘Sint-Niklaas Zomert’. 
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2.2. CULTUUR 

 

2.2.1. Bibliotheek 

 

De N-VA wil het masterplan voor het Hendrik Heymanplein realiseren. De grote 

lijnen zijn daarvoor in de voorbije bestuursperiode uitgetekend. In de volgende 

periode kan men starten met de uitwerking van deze plannen. Dit betekent een 

groen, gezellig plein, waar gemeenschapsvormende activiteiten kunnen 

plaatsvinden. De bibliotheek moet haar rol als partner in dit geheel ten volle 

opnemen. Het nieuwe bibliotheekgebouw moet een nieuw ankerpunt worden 

in de stad en een gezicht geven aan het nieuwe Hendrik Heymanplein. 

 

De N-VA wil dat de bib zich kan ontwikkelen als een moderne instelling, die 

beantwoordt aan de verwachtingen van de 21ste eeuw. 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 leren in al haar facetten’.  

Er wordt sterk ingegaan op haar functie als ambassadeur van de Nederlandse 

taal en letteren. In de nieuwe bib is plaats voor een leescafé, een studeerplek 

voor jongeren, een digitale leeromgeving en een ontmoetingsplek die sociale 

integratie bevordert.  

 

Dat is waarom ook het Huis van het Kind, met de Spelotheek, perfect een plaats 

kan krijgen in het nieuwe gebouw. Dit zorgt voor een kruisbestuiving en een 

grotere toegankelijkheid van zowel de bibliotheek als het Huis van het Kind.  

 

De bibliotheek blijft ook inzetten op de samenwerking met al haar partners, de 

Bibliotheca Wasiana, het archief, het museum en het cultuurcentrum en de vele 

verenigingen die al jaren hun weg naar de bib vinden. De bib neemt ook een 

voortrekkersrol op in het bovenlokale bibliotheekbeleid. 

 

 

2.2.2. Stadsschouwburg 

 

De N-VA waardeert het dat onze culturele instellingen veel aandacht hebben voor 

nieuwe tendensen in de kunst en cultuur. Zij pleit voor een blijvende inspanning 

om nieuwe cultuurvormen te detecteren en te programmeren. De diversiteit 

inzake de verschillende genres moet bewaard blijven (van musical tot hiphop) en 

hoewel de financiële opbrengst en het aantal bezoekers niet de hoofdreden tot 

programmatie mag zijn, moet dit steeds voldoende aandacht krijgen.  

 

De N-VA wil daarom blijvend investeren in de modernisering van de schouwburg 

zodat deze aangepast blijft aan de moderne technieken. Na de automatisering 

van de trekkenwand, moeten ook andere initiatieven het gebouw zo aantrekkelijk 

en gebruiksvriendelijk mogelijk maken.   
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Bij de programmatie moeten alle leeftijdscategorieën en doelgroepen op 

regelmatige basis aan hun trekken komen en moet op een goede en duidelijke 

manier hierover gecommuniceerd worden.  

 

Kunst verbindt alle sociale lagen, alle leeftijden, geboren Sint-Niklazenaars en 

inwijkelingen. Iedereen moet en kan betrokken worden bij het culturele leven 

van onze stad. De diverse podia zijn een plaats om elkaar en de stad te leren 

kennen, te ontdekken.  

 

De N-VA pleit ervoor om nog meer dan vroeger (kleinschalige) cultuur naar 

buiten te brengen. Nu ondersteunt de stad al grootschalige projecten als Coup de 

Ville (WARP) en het Special Arts Festival (SAF) maar ook voor kleinere 

cultuurspelers moet de openbare ruimte als expositieruimte voorzien 

worden. 

 

In het bijzonder denkt de N-VA aan de jongeren. Daarom moet er in het aanbod 

blijvend aandacht zijn en plaats gemaakt worden voor Urban Culture en voor 

actuele artistieke creativiteit. We maken er als stad blijvend werk van om op 

intensieve wijze jonge, hedendaagse en interculturele vormen van dans, muziek 

en beeldende kunst voldoende platformen aan te bieden. Dit gaat dan niet enkel 

om platformen binnenshuis, maar omvat ook een actief ‘street art’-beleid. 

 

De semi-professionele cultuurspelers (De Casino, ’t Ey, WARP, Theater 

Tieret, e.a.) zijn al jaren een goede partner, gezien zij een gespecialiseerder 

programma kunnen aanbieden. Omdat zij een grote bijdrage leveren aan de 

uitstraling van de stad, is het nodig dat deze spelers een verdere ondersteuning 

in het kader van de Vlaamse subsidies blijven genieten. 

 

 

2.2.3. Kunstonderwijs en culturele vorming 

 

Onze beide academies, de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

(SAMWD) en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) scoren in de 

wereld van het Deeltijds Kunst Onderwijs hoge punten. Zij moeten de 

mogelijkheden blijven krijgen om ook in de toekomst de pioniersrol, die zij 

gespeeld hebben en nog steeds spelen, te blijven doen. Denken we maar aan het 

aanbod folkmuziek, jazz, oude instrumenten… 

 

Op die manier kunnen ook nieuwe vormen van kunst aangeboden worden: 3D-

printing, lasercutting, sounddesign. De opnamestudio, voorzien in de vernieuwde 

inkomhal, zal zowel voor de academies als voor individuele gebruiker uit onze 

stad en regio mogelijkheden en kansen geven om hun talent te ontwikkelen. 

 

Vandaag zijn onze academies toonbeelden van laagdrempeligheid. De N-VA pleit 

ervoor om dit in de toekomst zo te behouden. Dit betekent dat de filialen in de 
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deelgemeenten moeten blijven bestaan. De initiatieven om kinderen uit alle 

bevolkingsgroepen en mensen van alle leeftijden aan te spreken, kunnen voor de 

N-VA verder ontwikkeld worden.  

 

De vernieuwing van de inkomhal van de SASK opent nieuwe 

samenwerkingsverbanden tussen de beide academies en het cultuurcentrum en 

moet tevens de voorbode zijn van blijvend investeren in de uitstraling van het 

Sint-Niklase culturele leven in de brede regio.  

 

De N-VA wil dat de werking van de Vrije Ateliers verder gewaarborgd blijft met 

een eigen identiteit en plaats in onze stad. Het blijft immers een uniek gegeven 

dat vorming op zo’n grote schaal aangeboden wordt aan de inwoners van onze 

stad en de regio. De samenwerking met Vormingplus op dezelfde site is een 

verrijking en wordt verder geïntensifieerd.  

 

 

2.2.4. Stedelijk Museum 
 

De voorbije bestuursperiode werd een ambitieus museumbeleidsplan opgemaakt. 

Het Mercatormuseum groeit verder uit tot een museum met nationale en zelfs 

internationale uitstraling. Het Huis Janssens dat volledig gerestaureerd wordt, 

vormt het nieuwe visitekaartje van het museum en is de toegangspoort tot een 

vernieuwde museumsite.  

 

Het SteM krijgt een vernieuwde invulling vanuit een moderne en frisse kijk op 

ons verleden. De unieke collectie van ‘Santé Beauté’ en het Breigoedmuseum 

worden hierin geïntegreerd.   

 

Het museumpark, de parking Zwijgershoek worden herdacht en opgenomen 

in het geheel van de Museumsite, zodat de zichtbaarheid en de bereikbaarheid 

van het SteM geoptimaliseerd wordt.   

 

We moeten als stad durven nadenken over een museumcafé, waardoor de 

bezoekers aan ons museum ook de kans krijgen langer in het museum te 

vertoeven en de aantrekkelijkheid van deze site verhoogd wordt.  De N-VA pleit 

dan ook voor voldoende middelen om deze ambities de volgende jaren uit te 

voeren. 

 

 

2.2.5. Kerken en gebouwen 

 

De N-VA wil de museale en toeristische functie van de belangrijkste kerken in 

onze stad nog vergroten. Voor de Sint-Nicolaaskerk betekent dit dat het 

stadsbestuur gesprekken aangaat met de kerkelijke overheid om de prachtige 

kerkschatten beter te ontsluiten.  

 

Daarnaast geeft het kerkenbeleidsplan de stad de mogelijkheid om samen met 

de kerkelijke overheid na te denken over het gebruik van ‘leegstaande’ kerken.  
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Voor de Christus Koningkerk werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt.  

De N-VA pleit ervoor om deze kerk als extra locatie voor podiumkunsten en 

tentoonstellingen te gebruiken en te ontwikkelen. Concerten, dansvoorstellingen, 

repetities, maar ook tentoonstellingen en andere activiteiten kunnen er plaats 

vinden. 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. 

 

In de zoektocht naar een herbestemming kan de Don Boscokerk een nieuwe 

ruimte voor indoorsportfaciliteiten creëren. Deze invulling moet gebeuren in 

samenspraak met de scholen en de mensen uit de buurt. Het ‘Wijk in de Kijker’-

project voor de Priesteragiewijk zette in ieder geval het licht op groen voor deze 

piste.   

 

Voor De Salons wordt een nieuwe invulling uitgerold. De N-VA pleit voor een 

attractieve site waar we onze toeristische en economische troeven kunnen 

uitspelen, met aandacht voor de erfgoedwaarde van het huis en de kunstcollectie 

die zich daar bevindt.  

Uiteraard behoudt het succesvolle Huis van de Sint zijn stek in De Salons. Een 

versterking van deze mooie locatie met een studiecentrum of bezoekerscentrum 

rond de Sint en de Vredefeesten/ Ballonstad, Stad van het Kind / Sinterklaas, 

art-deco en kunstpatrimonium, behoort tot de mogelijkheden. Sowieso dringt 

een grondige renovatie van het gebouw zich op, die gepland kan worden van 

zodra een nieuwe toekomstvisie voor het gebouw uitgetekend is. 

 

Na de verhuis van de stedelijke diensten naar de nieuwe stadswinkel, moet  

gezocht worden naar een nieuwe invulling van de Cipierage en het oud-

Parochiehuis op de Grote Markt. Deze gebouwen behoren immers tot de 

mooiste van het stedelijke patrimonium en zijn het uithangbordje van de 

geschiedenis van onze stad. Ze kunnen verhuurd worden als ‘flexkantoor’. Om 

van deze omslag een succes te maken zal een partnerschap met de 

vastgoedsector nodig zijn.  

 

Leegstaande gebouwen en terreinen zijn een teken van slecht ruimtegebruik. De 

stad wil eigenaars intensiever stimuleren om hun eigendom tijdelijk ter 

beschikking te stellen voor (socio-)culturele initiatieven voor bijv. pop-up-

tentoonstellingen van lokale kunstenaars, … 

 

 

2.2.6. Archief 

 
In de nieuwe stadswinkel (de rechtervleugel van het stadhuis) zal het archief 

een prominente plaats krijgen als geheugen van de stad. De N-VA is ervan 

overtuigd dat de verdere digitalisering het archief werkbaar en toegankelijk zal 

maken, zowel voor burgers, onderzoekers als voor het stadspersoneel.  



19 
 

 

Belangrijk is dat er voldoende aandacht gaat naar correcte archivering. Er 

moeten duidelijke afspraken gemaakt worden met de verschillende partners over 

‘wie bewaart wat en onder welke omstandigheden?’.  

Het archief ontwikkelt een publiekswerking op hetzelfde elan om om het 

historisch bewustzijn van de Sint-Niklazenaar te versterken. Daarvoor werkt het 

samen met de diensten Cultuur en Welzijn en ondersteunt het de projecten van 

de stad, die terugkijken op ons verleden.  
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2.3. SPORT 

 
Het stadsbestuur creëert de juiste omstandigheden om het sportaanbod 

laagdrempelig en gevarieerd te maken en te houden voor iedereen. Daartoe is 

het nodig om initiatieven en clubs te ondersteunen, die zich richten op zoveel 

mogelijk doelgroepen,bijvoorbeeld sportclubs die zelf naar speelpleintjes, 

buurtpleinen, rusthuizen gaan.  

 

Het stadsbestuur wil zoeken naar partners om de verdere uitbouw naar een beter 

sportaanbod voor +12-jarigen te realiseren. Die jongeren haken nu immers vaak  

teveel af.  

 

Tenslotte wil de N-VA een apart beleidskader uittekenen voor (semi-) 

professionele sportclubs met specifieke noden. 

 

 

2.3.1. Sportpromotie  

 

Sporters beleven meer, daar willen wij de Sint-Niklazenaars van overtuigen.  

Met gerichte sportpromotie willen we mensen van alle leeftijden en alle 

bevolkingsgroepen aanzetten tot sporten.  

 

De N-VA pleit voor stevige sportpromotiecampagnes waarbij extra aandacht gaat 

naar scholieren. Te vaak zien we dat, van zodra scholieren naar de middelbare 

school gaan, ze stoppen met sporten bij hun sportclub. Scholen kunnen een 

partner zijn in het stimuleren tot bredere sportdeelname van hun leerlingen.  

 

Ook via bedrijven worden werknemers aangespoord te sporten onder het motto 

‘One mile a day’ en ‘sporters beleven meer’.  

 

De N-VA wil de organisatie van de Special Olympics in Sint-Niklaas en Beveren in 

2019 aangrijpen om sport in het algemeen en G-sport (sport voor mensen met 

een beperking) in het bijzonder extra op de kaart te zetten in samenspraak met 

de adviesraad voor personen met een beperking. 

 

 

2.3.2. Kwalitatieve sportinfrastructuur  

 

De N-VA wil een meerjaren-sportinfrastructuurplan opstellen, met aandacht 

voor zowel kwaliteit als capaciteit. Het is o.a. nodig om te zorgen voor ‘meer 

zwemwater’. De capaciteit van het stedelijk zwembad, waar zowel scholen, clubs 

als individuele zwemmers komen, zit aan zijn limiet. Hierdoor komt het dat vele 

zwemmers in de kou blijven staan. Daarom pleit de N-VA om te onderzoeken of 

op de vrij te komen site van het AZ Nikolaas (Moelandsite) een tweede modern 

zwembad kan gebouwd worden.  
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We willen site Puyenbeke verder ontwikkelen 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 sporttakken. Vandaag maken we al plaats voor 

voetbalclubs, BMX-club, baseballclub. In de volgende jaren kan de ontwikkeling 

naar een nog diversere sportplek op gang gezet worden, vb. door de aanleg van 

een Finse piste.  We willen het sportpark realiseren in dialoog met de buurt, de 

school, de uitbater van de site (Waasland-Beveren) en diverse sportclubs. 

 

De N-VA wil de steun voor sportclubs met eigen infrastructuur uitbreiden om 

deze  energiezuiniger te maken en de toegankelijkheid te verbeteren. Deze steun 

voor eigenaars of verhuurders wordt afhankelijk gemaakt van extra voorwaarden 

vb. openen voor meer verenigingen. De N-VA wil ook verder werken aan de piste 

om scholen te ondersteunen die hun sporthallen ter beschikking willen stellen 

voor sportieve activiteiten buiten de schooluren. 

 

2.3.3. Lokale sportverenigingen 

 

De lokale sportverenigingen moeten aan billijke prijzen de stedelijke 

infrastructuur kunnen blijven huren. De werkingssteun wordt bekeken in het licht 

van aandacht voor jeugdwerking en doelgroepenbeleid. De N-VA wil extra 

aandacht voor kwaliteit van jeugd- en sportbegeleiders. Dit kan door het 

stimuleren van volgen en slagen in cursussen.  

 

 

2.3.4. (Semi-) professionele sportbeoefening 

 

Om de uitstraling van onze stad als echte sportstad nog te verbeteren, missen 

we op dit moment sportclubs die meedraaien op nationaal of internationaal vlak.  

We zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde kan bieden en willen een 

beleidskader voor partnerschappen met de betrokken sportclubs uitwerken. 
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2.4. KINDEREN EN JONGEREN 

 

Sint-Niklaas is een jonge stad, die ook de komende jaren sterk zal ‘vergroenen’. 

Kindvriendelijkheid moet een rode draad zijn doorheen heel het stedelijk beleid. 

Want wat goed is voor kinderen, is goed voor alle inwoners. Sint-Niklaas kreeg 

niet voor niets al enkele jaren geleden het label ‘kindvriendelijk stad’: wij zijn 

niet alleen de ‘Stad van de Sint’, maar ook de ‘Stad van het Kind’! 

 

45% van de kinderen die nu geboren worden in Sint-Niklaas, hebben allochtone 

roots. De diversiteit binnen de stad groeit en de kinderen van vandaag vormen 

daar de beste afspiegeling van. Werken aan een inclusieve samenleving, waarin 

alle burgers gelijke kansen krijgen, start bij de allerjongsten.  

 

Rekening houden met kinderen en jongeren is een evidentie, op alle mogelijke 

manieren. Het openbaar domein wordt toegankelijk, duidelijk leesbaar, veilig en 

met voldoende plaats om te spelen ingericht. Jongeren vinden plekjes om af te 

spreken en elkaar te ontmoeten. Evenementen verwelkomen ook de jongste 

inwoners van de stad en stadsgebouwen zijn uitgerust op het ontvangen van 

(mensen met) kinderen. Jonge ouders vinden plaats om hun kind rustig 

(borst)voeding te geven, te verschonen of te stoppen voor een ‘plaspauze’.  

 

Voor (ouders van) baby’s en peuters biedt de stad heel wat voorzieningen, zoals 

kinderopvang en het Huis van het Kind, waarover we het uitgebreider hebben in 

het hoofdstuk ‘versterken’.   

 

 

2.4.1. Ook de stem van kinderen telt! 

 

Kinderen en jongeren krijgen een stem in het beleid. De stad  gaat verder op de 

ingeslagen weg, om kinderen en jongeren met participatiemethodes op hun maat 

te betrekken bij het beleid van de stad.   

 

 

2.4.2. Opvang tijdens schoolvakanties 

 

Tijdens schoolvakanties moeten werkende ouders beroep kunnen doen op 

vakantie-initiatieven, die zorgen voor kwalitatieve en betaalbare opvang van 

hun kinderen. Het bestaande aanbod is ruim, maar zal ook de komende jaren 

verder moeten groeien, om een voldoende aanbod te kunnen bieden aan de 

steeds groter wordende groep kinderen in onze stad. 

 

De stad organiseert zelf opvang, maar moet haar rol als regisseur in het lokale 

beleid de komende jaren verder uitbreiden, in lijn met de nieuwe Vlaamse 

regelgeving en de filosofie rond ‘brede school’.  
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De jongste schoolgaande kinderen kunnen tijdens schoolvakanties terecht in de 

stedelijke groepsopvang De Sprinkhaan. Naast een nieuw op te richten gebouw 

op het VP-plein, moet de stad nog een tweede locatie voor opvang creëren in 

het noorden van de stad, om haar eigen aanbod gevoelig uit te breiden in die 

buurt waar de stad het sterkst groeit.   

 

Kinderen die graag sportief of creatief bezig zijn, vinden hun gading in de 

kampen van de Sportdienst en de Vrije Ateliers. Waar mogelijk bereiden deze 

diensten hun aanbod uit, idealiter in de buurt van de stedelijke groepsopvang, 

zodat ze kunnen samenwerken voor de voor- en naopvang.  

 

De speelpleinwerkingen bieden tijdens de vakantieperiodes een laagdrempelig 

en zeer betaalbaar gamma aan activiteiten, waar steeds meer kinderen graag 

gebruik van maken. Om het aanbod van deze speelpleinwerkingen uit te breiden, 

zodat zij overal een volledige dagwerking gedurende heel de zomer kunnen 

aanbieden, wil de N-VA de vzw SPONS (Speelpleinwerking Ondersteuning Sint-

Niklaas) professioneel ondersteunen. 

 

Verder moet de stad ook op zoek gaan naar andere organistoren van 

vakantieactiviteiten, die aanvullend kunnen werken op het bestaande aanbod, 

met prioriteit voor de jongste kleuters en tieners. Schoolgebouwen die tijdens 

vakantieperiodes ongebruikt zijn, zijn makkelijk in te zetten als geschikte 

infrastructuur.  

 

Een volwaardig jeugdbeleid behelst zowel de georganiseerde als de niet-

georganiseerde jeugd. Alle vormen van het jeugdverenigingsleven moeten 

kunnen rekenen op steun van de stad: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, 

speelpleinwerking,… Tijdens de bestuursperiode 2013-‘18 werd de vzw JOS 

(Jeugd Ondersteuning Sint-Niklaas) opgericht. Deze vzw bundelt en 

coördineert  alle initiatieven rond jeugdwerking en is gevestigd op het 

Apostelplein, het jonge kloppend hart van onze stad. Zo ondersteunt de vzw elk 

jaar o.a. de Dag van de jeugdbeweging en de Laatste 100-dagen.  De N-VA  pleit 

ervoor om op deze ingeslagen weg verder te gaan.  

 

 

2.4.3. Jeugdinfrastructuur 

 

De voorbije jaren werden extra middelen voorzien voor de bouw van 

jeugdlokalen en speelbossen. De financiële steun voor de bouw en het onderhoud 

van jeugdinfrastructuur wordt verder gezet. De aanleg van het Mierennestbos in 

Belsele werd gestart. In Puitvoet werd het bosareaal uitgebreid. In het 

lobbenstadmodel werden locaties voor nieuwe bosaanplanting voorzien. De N-VA 

wil verder gaan op deze weg. Belsele is de enige gemeente waar de jeugd nog 

niet beschikt over een jeugdhuis. De plannen werden gestart. De uitvoering volgt 

in de volgende bestuursperiode. Voor het complex De Schakel in Nieuwkerken 
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wordt in samenspraak met de jeugdbewegingen een nieuw masterplan 

uitgewerkt. 

 

 

2.4.4. Repetitieruimtes 

 

Ondanks alle inspanningen is er nog steeds te weinig repetitieruimte voor jonge 

mensen die creatief bezig zijn. De nieuwe culturele werfplek op het Sint-

Nicolaasplein kan een deel van de leemte invullen. De N-VA wil mee zoeken naar 

geschikte locaties.  
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2.5. PARTICIPATIE 

 

Beleidslijnen uitzetten, nieuwe initiatieven uitvoeren, gaandeweg de stad vorm 

geven, dat doen wij samen met de burgers. Het participatiebeleid stond niet voor 

niets centraal de afgelopen zes jaar. Dat dit gesmaakt werd door de burgers, 

blijkt uit de goede cijfers in de Stadsmonitor: geen enkele andere centrumstad 

zag de waardering van haar burgers voor het communicatie- en participatiebeleid 

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’ introduceerden we buurtgerichte participatie, die kan groeien naar 

wijkpanels in elke wijk, met hetzelfde statuut als de dorpsraden in de 

deelgemeenten. Infrastructuurwerken starten pas als ook de buurt de plannen 

heeft kunnen bekijken én verbeteren, want de terreinkennis van wie er woont, is 

van onschatbare waarde.  En we laten ruimte voor creatieve mensen met ideeën, 

die met nieuwe initiatieven en projecten een dynamiek brengen in de stad die 

van onschatbare waarde is!  

 

 

2.5.1. Participatietraject  

 

Elke vorm van participatie, start bij goede informatie en communicatie, waar 

gedurende het hele proces of project de nodige aandacht naartoe moet gaan.  

Bij elk project moet het participatietraject van bij de start ingebed worden in de 

projectopbouw. Dit is maatwerk, want dit verschilt van project tot project. Ook 

bij openbare werken moet de burger systematisch geïnformeerd worden over het 

traject. 

 

 

2.5.2. Initiatieven van onderuit laten groeien  

 

Vele burgers willen en kunnen ook initiatief nemen, met activiteiten, 

evenementen, producten allerhande. Elk op hun manier zetten deze burgers 

Sint-Niklaas op de kaart, brengen ze extra dynamiek en levendigheid in de stad. 

De N-VA wil letterlijk plaats maken voor nieuwe burgerinitiatieven: gebouwen en 

ruimtes die tijdelijk ongebruikt zijn, willen wij open stellen voor tijdelijke 

burgerinitiatieven.  

 

 

2.5.3. Buurtgerichte participatie  

 

Met ‘Wijk in de Kijker’ introduceerden we buurtgerichte participatie in Sint-

Niklaas. Wij willen in de volgende bestuursperiode verder werken op dat elan. 
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Wijkpanels worden erkend in hun rol als gesprekspartner van de stad met de 

wijk.  

Deze wijkpanels worden ook financieel ondersteund, zodat ze slagkrachtiger 

worden (cf. dorpsraden). Deze wijkpanels leggen de koppeling  tussen de 

wijkbewoners en de wijkonderhoudsploegen voor dagelijks onderhoud van de 

wijk. Samen zijn ze de oren en ogen van de wijk. Alle terreinwerkers die actief 

zijn in dezelfde wijk, nl. wijkonderhoudsploegen, wijkpolitie, buurtwerkers, 

jeugdwerkers, wijkwerkers en wijkpanel worden systematisch voor overleg 

samengeroepen.  

 

 

2.5.4. Iedereen mee! 

 

Zowel in het communicatie- als participatiebeleid wil de N-VA een nieuwe 

strategie uitwerken voor moeilijk te bereiken doelgroepen (laaggeletterden, 

anderstaligen, vereenzaamden, …). De communicatiestrategieën van de stad 

worden zo uitgewerkt dat ook zij maximaal bereikt en betrokken worden, bv. 

door het inschakelen van intermediairs, door huisbezoeken, door 

vindplaatsgericht te werken, … Iedereen moet de kans krijgen zijn stem te laten 

horen in het debat, ook degenen die daar zelf moeilijker de weg naartoe vinden. 

 

 

2.5.5. Dorps- en adviesraden  

 

De dorps- en adviesraden zijn en blijven de vaste gesprekspartners voor het 

stadsbestuur. De afsprakennota wordt geëvalueerd, geactualiseerd en opnieuw 

vastgelegd voor de volgende bestuursperiode. 

  

Cultuurraad, sportraad, seniorenraad, jeugdraad, … worden verder ondersteund 

en betrokken bij het beleid. De bevoegde schepen moet zijn/haar beleid op 

regelmatige tijdstippen komen voorstellen en desnoods ook verdedigen. Ook 

wijzigingen in het beleid moeten steeds worden voorgesteld aan de adviesraden. 

Adviesraden die hun structuur en werking willen herzien worden in die 

omschakeling gesteund door het stadsbestuur.  

 

 

2.5.6. Klankbordgroepen 

 

De N-VA pleit voor het opbouwen van klankbordgroepen van burgers, die 

ingeschakeld kunnen worden om ideeën, plannen en ontwikkelingen aan af te 

toetsen (bv. korte schriftelijke enquêtes om snel iets af te toetsen). 

 

De eigen dienstverlening wordt permanent geëvalueerd en verbeterd met een 

eigen gebruikersraad in de Stadwinkel en het Welzijnshuis (bv. over 
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toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit klantencontact, duidelijkheid, gebruik 

diverse media, …) 

 

 

2.5.7. Verenigingsleven 

 

De stad moet de actieve (socio-)culturele verenigingen blijven ondersteunen.  

In de eerste plaats moet zij dit doen door de verenigingen o.v.v. infrastructuur, 

materiaal en kennisoverdracht te ondersteunen. Materiële en logistieke 

ondersteuning primeert boven financiële (lees: geldelijke) ondersteuning. 

De administratieve rompslomp wordt tot een minimum herleid.  

 

De werking van het afhaalloket en verhuur van feestmaterialen wordt nog verder 

geoptimaliseerd. Klantvriendelijkheid en betaalbaarheid blijven de 

sleutelwoorden.  

 

 

2.5.8. Vrijwilligerswerking 

 

De stad telt tal van geëngageerde burgers, die graag bereid zijn ergens een 

handje toe te steken. Tegelijkertijd zijn tal van diensten, organisaties en 

instellingen op zoek naar wat extra mankracht. De N-VA wil het vrijwilligerswerk 

in onze stad extra ondersteunen, door hiervoor professionele ondersteuning 

vanuit de stad te voorzien. Die kan vraag en aanbod in beeld brengen en zorgen 

voor de juiste koppeling en doorverwijzing van kandidaat-vrijwilligers naar de 

juiste organisaties.   
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2.6. DEELGEMEENTEN 

 

Sint Niklaas heeft een bruisende stadskern en levendige deelgemeenten. 

  

De N-VA wil deze deelgemeenten alle kansen geven en deze gemeenschappen 

blijven ondersteunen. Dit betekent dat het stadsbestuur verder inzet op een  

klantvriendelijke dienstverlening, dat er voldoende voorzieningen zijn voor 

jong en oud. Voor de N-VA moet er voldoende ondersteuning zijn voor de vele 

(jeugd-)verenigingen die werkzaam zijn in de deelgemeenten, voldoende 

kinderopvang en buitenschoolse opvang.  

 

Voor ouderen wil de N-VA dat mensen zoveel en zolang mogelijk in hun eigen 

gemeente kunnen blijven wonen. Dit kan via de ontwikkeling van een zorgpunt 

en het behoud van de bestaande woonzorgcentra.  

 

Voor alle deelgemeenten wenst de N-VA dat de stadskern vlot en makkelijk 

bereikbaar is en blijft. Dit vereist dat er voldoende openbaar vervoer is. Met De 

Lijn worden gesprekken gevoerd om de busverbindingen zo optimaal mogelijk te 

plannen. De N-VA wil dat alle NMBS-stations op het grondgebied van onze stad 

openblijven. Het stadsbestuur is gekant tegen de eenzijdige plannen van de 

NMBS om overwegen te sluiten. N-VA begrijpt dat het sluiten van overwegen 

belangrijke voordelen op vlak van veiligheid en capaciteit kan opleveren. Maar 

het sluiten van overwegen kan voor N-VA enkel als dit niet leidt tot het knippen 

van dorpen, geen grote omrijfactoren oplevert en de ruimtelijke impact beperkt 

en op maat van de buurt blijft.  

 

Voor de vele jongeren die vanuit de deelgemeenten dagelijks naar Sint-Niklaas 

fietsen moeten de fietsverbindingen veilig zijn en goed onderhouden 

worden. Trage wegen zijn in deze optiek zowel recreatief als functioneel.  

 

Het groene karakter van de deelgemeenten blijft behouden. Woonuitbreidingen 

in de deelgemeenten worden geconcentreerd in het centrum.  

 

2.6.1. Belsele 

 

Specifiek voor Belsele wenst de N-VA dat in de volgende bestuursperiode werk 

wordt gemaakt van de modernisering van cultuurzaal De Klavers en de 

realisatie van de nieuwbouw voor Ritmica, KLJ en JC De Galjaar, met de 

aanpassing van de parking.  

 

Het oud-gemeentehuis moet een grondige opknapbeurt  krijgen. De vloer in de 

bib wordt vernieuwd, het dak wordt gerestaureerd en de toegankelijkheid voor 

personen met een beperking wordt verbeterd met een traplift.  

 

Op de site van De Kouter wordt de speelplaats heraangelegd.  
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De N-VA wil de parkeerproblemen en de veiligheid in de Kleemstraat aanpakken 

door parkeervakken op de weg te schilderen.  

De verbindingsstraten tussen het dorp en de stad moeten veilige en goed 

onderhouden fietspaden krijgen, vb, het fietspad van de Tuinlaan en de  

Gentstraat krijgen een opknapbeurt.  

 

Door verdere samenwerking met en ondersteuning van de dorpsraad, de 

verenigingen en de vele initiatieven wil de N-VA het dorp levendig houden.  

De samenwerking met en ondersteuning van de initiatieven van kleinhandel en 

middenstand, waarbij het lokale winkelgebeuren onder het motto ‘Koop Lokaal’ 

gepromoot wordt, moet in de volgende bestuursperiode voldoende aandacht 

krijgen.   

 

De N-VA wil een groen en open Belsele behouden met aandacht voor het bos- 

en groenbestand. De innovatieve en creatieve landbouw wordt ondersteund 

vanuit het duurzaamheidsprincipe.  

 

 

2.6.2. Sinaai 

 

Met de herinrichting van Sinaaidorp en de investeringen op de site Ter Beke is er 

de voorbije bestuursperiode op een ingrijpende manier geïnvesteerd in Sinaai. 

Een dojo-sportzaal als uitbouw van de sporthal, Troelant opende de deuren, we 

ondersteunden de KLJ voor de herhuisvesting, 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 huisvestingsmaatschappij en tot een dienstencentrum 

van het OCMW, de speeltuin van het buurthuis werd op een andere plaats 

heraangelegd, een speelbos wordt binnenkort aangeplant, … 

 

Volgende bestuursperiode willen we verder bouwen op deze belangrijke 

investeringen. 

 

Inzake openbare werken is het belangrijkste project dat we willen uitvoeren het 

rioleringsproject Zwaanaardestraat, Keizerstraat, Leebrugstraat en een stuk 

Weimanstraat. Uiteraard is aan het rioleringsproject ook de volledige heraanleg 

van de bovengrond, inclusief het fietspad, verbonden.  

 

De verdere uitbouw van het trage wegennetwerk is nodig in functie van de 

recreatieve gebruiker. Vandaar dat verbindingen, bijvoorbeeld tussen Zakstraat 

en Hulstbaan parallel met de Belselebeek eerder de voorkeur genieten dan een 

verbinding, die toevallig voorkomt op een oude atlas. 
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Inzake Ter Beke willen we verder bouwenop de ontwikkelingen van de afgelopen 

jaren. Een betere ontsluiting, bijvoorbeeld via het Wijnveld is een mogelijkheid 

die we willen onderzoeken. Ook de trage doorsteek naar de Hooimanstraat moet 

gerealiseerd worden. 

 

De verkeersleefbaarheid in de buurt van het station van Sinaai verdient 

bijzondere aandacht. Zomaar spooroverwegen sluiten zonder volwaardig verkeer 

voor voetgangers, fietsers én gemotoriseerd verkeer is voor de N-VA geen optie. 

Uiteraard kan er geen sprake zijn van de opheffing van de NMBS-halte. 

 

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

deelgemeente van Sint-Niklaas. Dit groene, landelijke karakter, met prachtige 

karakteristieken (fiets- en wandelpaden, stiltegebied, open ruimte, de unieke 

fauna en flora) willen we absoluut behouden.  

 

 

2.6.3. Nieuwkerken  

 

Nieuwkerken is een groene gemeente. Natuur, akkers, weilanden, bomen en 

struiken vormen een gordel omheen en door het dorp. De voorbije legislatuur 

werden er reeds stappen ondernomen om dit landelijke karakter te bewaren.  

Wij hebben de ambitie om volgende jaren nog een stap verder te gaan.  

Net zoals de dorpskernen van Belsele en Sinaai een opknapbeurt hebben 

gekregen, voorziet de N-VA de verfraaiing van het dorpsplein Ten Bos in de 

volgende bestuursperiode.  

 

De groene gordel omheen het dorp is niet alleen een ecologische troef, het is ook 

een toeristische troef. 

Door te investeren in trage wegen en door die beter op elkaar te laten 

aansluiten werd een route omheen het dorp als wandelpad uitgewerkt. Om die 

nog aantrekkelijker te maken, willen we investeren in banken en picknicktafels 

langsheen het traject. Deze wandelroute loopt doorheen de open ruimte die we 

verder willen vrijwaren, meer bepaald de bolle akkers en rootputten. Meer nog, 

dit kan dienen als basis voor een educatieve bewegwijzering langsheen de 

route waarbij ook de kleine landschapselementen mee opgenomen worden: 

inheemse bomen en struiken, gemengde hagen,…  

Aftakkingen van dit parcours leiden reeds naar het centrum van het dorp. Op 

deze manier wordt de lokale horeca en middenstand mee betrokken. Een extra 

investering in wegwijzers, het digitaal uitwerken,… moeten deze twee routes nog  

beter bekend maken.  

  

Daarnaast kan een nieuwe lus getrokken worden doorheen het nieuwe parkbos 

achter het Berkenhof. Dit bos zal voor een deel een ongestoord natuurgebied 

zijn, voor een deel een speelbos voor de kinderen. We dringen ook aan op een 

grote vlonder langsheen de vijver met de nodige educatieve borden.  
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Het spreekt voor zich dat de hele infrastructuur constant en grondig 

onderhouden wordt. De trage wegen, het aangeplant plantsoen, de banken en 

tafels, de vuilnisbakken die tijdig geledigd moeten worden. 

Nieuwkerken zal zo synoniem staan voor een groene totaalbeleving.  

 

Net zoals de voorbije jaren, willen we de komende bestuursperiode inzetten op 

veiligheid in het verkeer. De investeringen in een breder fietspad in Turkyen, 

Huis ten Halve en de Klapperbeekstraat, het aparte fietspad aan Vijfstraten,  het 

knipperlicht aan de Godschalkstraat, de fietssuggestiestrook in de Pastorijstraat 

zijn maatregelen, die er voor zorgen dat onze kinderen veiliger naar Sint-Niklaas 

kunnen fietsen.  

Maar het werk is niet af. Het fietspad van de Uilenstraat moet op eenzelfde 

manier doorgetrokken worden in de Godschalkstraat. Bestaande fietspaden 

moeten uiteraard goed onderhouden worden. 

 

De verkeersveiligheid omheen de scholen moet geoptimaliseerd worden. Met 

visuele maatregelen zoals reflectoren en verlichting kunnen de oversteekplaatsen 

nog duidelijker worden aangegeven. Met soortgelijke maatregelen wordt het 

duidelijk dat wanneer je door Nieuwkerken rijdt, je door een dorpskom rijdt. 

 

En laat het duidelijk wezen: zwaar transitverkeer hoort daar niet thuis. 

Bovenop de reeds genomen maatregelen, moet een ANPRschild met digitale 

camera’s daarvoor ingezet worden. Vrachtverkeer zonder bestemming in 

Nieuwkerken moet steeds beboet worden.  

 

Aangezien goede wegen bijdragen tot de verkeersveiligheid, dringt een blijvend 

onderhoud zich op. Degelijke en goed onderhouden bermen, 

uitwijkmogelijkheden langs de smalle straten rondom het dorp zijn nodig. 

 

Nieuwkerken is een dorp waar het goed is om te wonen en te leven. Dat moet zo 

blijven voor jong en oud. Voor de jeugd willen we de verdere uitbouw van een 

educatief parcours van en over het dorp en omgeving en de aanleg van het 

speelbos. Maar daar stopt het niet. We willen een compleet masterplan voor 

De Schakel op tafel te leggen. Een nieuwe, moderne infrastructuur voor de 

jeugdbewegingen en de heraanleg van het terrein opdat het nog meer een thuis 

voor onze jeugd zal worden, moet volgende bestuursperiode gerealiseerd 

worden. Wij willen samen met de jonge mensen en de verenigingen van 

Nieuwkerken dit project in handen nemen en uitvoeren! 

 

De senioren kunnen al uitkijken naar een compleet nieuw woonzorgcentrum. We 

hebben woord gehouden: in deze bestuursperiode werd gestart met een 

compleet nieuw en modern Populierenhof. De uitbreiding van 80 naar 120 

kamers, de bouw van 31 assistentiewoningen ter vervanging van de huidige 11 

zijn een zekerheid. 
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We zullen er de komende jaren dan ook op toezien dat dit project zo optimaal 

mogelijk wordt ingevuld. Zo zal het dienstencentrum verder worden uitgebouwd 

tot een volwaardig antennepunt. Aangezien de nieuwbouw aansluit op het 

nieuwe parkbos, ijveren we voor extra zitbanken, tafels en rolstoelvriendelijke 

paden zodat oud en jong samen en veilig kunnen blijven genieten van dit 

prachtige dorp. 
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3. VERANTWOORDELIJK 

 

In een moderne stad deelt het stadsbestuur de verantwoordelijkheden 

met de burgers. Ieder op zijn niveau. Het stadsbestuur heeft de plicht te 

zorgen voor gezonde stadsfinanciën. Met de N-VA heeft het stadsbestuur 

de stadsfinanciën op orde gesteld. Er werd werk gemaakt van een meer  

perfomante administratie. Voor de inwoners van onze stad resulteerde 

dit in de plannen voor een nieuwe stadswinkel en in het samenbrengen 

van alle sociale diensten van stad en OCMW in het Welzijnshuis. 

    

Iedereen in de stad moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, het 

stadsbestuur en de burgers. De N-VA vraagt aan de inwoners van onze 

stad om samen na te denken over de toekomst van onze stad en deze 

vorm te geven.   

 

 

3.1. GEZONDE STADSFINANCIËN 

 

De bestuursperiode 2013-‘18 startte onder een slecht gesternte op financieel 

vlak. Er moest bezuinigd worden op vele domeinen. De stadsfinanciën stonden 

onder druk. Dankzij doordachte maatregelen werden de stadsfinanciën onder 

controle gehouden en kon toch geïnvesteerd worden op verschillende terreinen. 

De N-VA wil op de ingeslagen weg verder gaan. Besparen waar mogelijk, 

investeren waar moet.  

 

De aanvullende personenbelasting in Sint-Niklaas bedraagt momenteel 8,5%. 

De N-VA wil door een doordacht financieel traject de belastingen met minstens 

1% doen dalen.  

 

Voorbije beleidsperiode was er een lineaire indexering van retributies en 

belastingen van 18%. Voor de volgende beleidsperiode vraagt de N-VA geen 

lineaire en automatische indexering toe te passen maar gerichte aanpassingen. 

Hierbij ontzien we de vele verenigingen in de stad. We passen belastingen aan in 

functie van het effect dat we willen beogen: minder hinder, afval, overlast of 

leegstand. 

 

We willen verder een aantal kleinere belastingen afschaffen zoals in de 

vorige bestuursperiode. De belasting op loggia’s, motorenbelasting of belasting 

op tapperijen en slijterijen en de nachtvergunning zijn al afgeschaft. Verder 

moeten belastingen voor N-VA billijk en controleerbaar zijn. Daarom zou het 

goed zijn de belasting op reclameconstructies af te schaffen. De financiering kan 

door het toevoegen van een 4de trap in de belasting op leegstand.  

 

De realisatiegraad van onze investeringsprojecten moet het ritme van de 

begroting volgen. Dit wil vooral zeggen dat projecten beter moeten gepland 
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worden, zodat de budgetten, die staan ingeschreven ook daadwerkelijk worden 

gebruikt. Het uitstellen van investeringen betekent immers dat kapitaal 

ongebruikt blijft en opportuniteiten onbenut blijven.  

 

 

3.2. RADEN VAN BESTUUR  

 

De N-VA pleit ervoor om de vertegenwoordiging van de stad in allerhande 

organisaties en raden van bestuur kritisch tegen het licht te houden. Voor alle 

organisaties moet geëvalueerd worden of een verderzetting van het lidmaatschap 

wenselijk is. 

 

 

3.3. HET STADSBESTUUR ALS WERKGEVER 

 

Het stadsbestuur is een belangrijke werkgever. Studies wijzen uit dat vele 

burgers voor de stad willen werken. Ondanks deze vaststelling,  ondervinden we 

als organisatie problemen voor de invulling van een heel aantal functies. Zeker 

omdat verwacht wordt dat tussen 2019 en 2025 van stad en OCMW maar liefst 

420 mensen met pensioen gaan. Ons leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en 

een verdere uitbouw van ons aanwervingsbeleid moet hier adequaat op inspelen.  

 

De N-VA pleit ervoor om de aantrekkelijkheid van de stad als werkgever nog 

te verhogen. Dit kan door een aantal eenvoudige maar haalbare initiatieven, 

zoals aantrekkelijke contracten, flexibiliteit, telewerken en de garantie op 

voldoende afwisseling in de job.  

  

De N-VA wil verder werk maken van een HR-beleid met aandacht voor een 

stimulerende werkomgeving met voldoende ruimte voor zelfontwikkeling, 

inspirerend leiderschap, technisch en motiverend werken, de juiste mensen op 

de juiste plaats. De N-VA wil ook de interne communicatie verder optimaliseren 

met aandacht voor een rechtstreekse dialoog tussen beleidsverantwoordelijken  

en personeel.  

 

De inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten werd decretaal vastgelegd. 

In de vorige bestuursperiode werd deze inkanteling voorbereid en deze werd op 

heel wat  domeinen een feit. In de bestuursperiode 2019-‘24 moet het nieuwe 

stadsbestuur volgens de N-VA het decreet verder implementeren, met bijzondere 

aandacht voor het sociale en vertrouwelijke karakter dat eigen is aan het OCMW. 

Het behoud van een apart Bijzonder Comité Sociale Dienst staat buiten kijf.   

 

Het Zorgpunt Waasland is een nieuwe speler in de zorg. De OCMW’s van 

Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en Sint-Niklaas bundelen hun krachten in de 

ouderenzorg. In Zorgpunt Waasland zijn thuiszorg, dienstencentra, 

dagverzorgingscentra, serviceflats en woonzorgcentra ondergebracht. De verdere 
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ontwikkeling van het Zorgpunt Waasland moet op een efficiënte manier de 

zorgen voor onze oudere bevolking opvolgen, stroomlijnen en de noodzakelijke 

specialisatie toelaten, vb in verband met Korsakov, Jong Dementie, … 

 

  

3.4. EIGENTIJDSE DIENSTVERLENING 

 

De N-VA pleit er voor om de dienstverlening voor de burgers op een moderne 

leest te schoeien. In dit concept positioneren we de nieuwe stadswinkel als dé 

plaats waar de inwoners terecht kunnen voor al hun vragen.  

De dienstverlening kunnen we verbeteren door de openingsuren van de 

stadswinkel te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de bevolking en 

op afspraak te komen. Hoe meer online kan gebeuren, hoe meer tijd de 

medewerkers in het stadhuis hebben voor mensen die digitaal niet mee zijn.  

De N-VA wil de dienstverlening in de deelgemeenten behouden en ook 

uitbreiden door werken op afspraak mogelijk te maken voor complexe materies.   

 

Sint-Niklaas moet verder evolueren naar een ‘smart city’ door het inzetten op 

technologie om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen. Met 

sensoren en data kan het stadsbestuur zelf beter opvolgen wanneer welke nood 

ontstaat en moet aangepakt worden. Door die data te ontsluiten kunnen derden 

nieuwe apps of oplossingen uitwerken om de uitdagingen op vlak van 

samenleven, communiceren en beleven aan te kunnen. Hierbij gebruikt het 

stadsbestuur lokaal talent op scholen en bedrijven. 

 

De N-VA pleit voor een sterke samenwerking met andere centrumsteden zowel 

op hardware vlak (cloud-serveroplossingen) en software vlak. Op die manier kan 

men kostenbesparend werken (vb. door samenaankoop) en vooral ook werken 

naar standaardisering van oplossingen en architectuur. 

 

3.5. DAGELIJKSE COMMUNICATIE 

 

Duidelijk en toegankelijk communiceren is een permanente opdracht. In haar 

communicatie- en taalbeleid houdt de stad er rekening mee dat 1 op 7 van haar 

inwoners laaggeletterd is en dat een steeds groter wordende groep het 

Nederlands niet als moedertaal spreekt.  Communicatiestrategieën van de stad 

worden zodanig uitgewerkt dat ook moeilijker te bereiken doelgroepen maximaal 

bereikt en betrokken worden.  

 

De N-VA pleit ervoor om de permanente infostroom over openbare werken, 

onderhoud openbaar domein, mobiliteit, … blijvend toegankelijk en makkelijk 

raadpleegbaar beschikbaar te stellen via de website, nieuwe vormen van sociale 

media en de digitale nieuwsbrief ‘wegenwerken’.  

Ook andere relevante informatie wordt dagelijks ter beschikking gesteld van de 

bevolking. Daarbij mag de traditionele berichtgeving via gedrukte media niet 
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over het hoofd gezien worden. Niet alle burgers zijn immers in de mogelijkheid 

om de dagelijkse stroom van digitale berichten te bevatten.  

 

In de mix van stedelijke communicatiemiddelen wordt de digitale communicatie 

steeds belangrijker. Toepassingen als Hoplr, momenteel al uitgerold over heel de 

stad, kunnen makkelijk gebruikt worden om snel en wijkgericht te 

communiceren.  

 

Indien er toch iets fout loopt, moet de burger zo snel mogelijk gehoor vinden bij 

het stadsbestuur. Daarvoor wil de N-VA verder inzetten op efficiënte en 

klantvriendelijke klachtenbehandeling. Via de stedelijke website kunnen 

meldingen 24u per dag doorgegeven worden. Een nog te ontwikkelen app moet 

de burger toelaten snel en gemakkelijk problemen te signaleren via zijn 

smartphone.  

 

De analyse van meldingen en klachten moet bruikbare data opleveren die het 

bestuur kan gebruiken om toekomstige problemen te vermijden en haar beleid 

op proactieve manier bij te sturen.  

 

De N-VA blijft geloven in het nut van een onafhankelijke, makkelijk 

aanspreekbare ombudsman/- vrouw bij wie de burgers terecht kunnen.  

 

 

3.6. VERANTWOORDELIJK VOOR ECONOMIE, WERK, HORECA EN 

HANDEL 

 

3.6.1. Economie 

 

De N-VA wil inzetten op meer lokale werkgelegenheid en volgt daarbij een 

driesporenbeleid.  

 

Eén. Wij willen nieuwe samenwerkingen stimuleren tussen het hoger onderwijs 

en de zorgsector. In onze stad staat de zorgsector immers sterk. Dit is een 

opportuniteit om aanverwante zorgdiensten en producten te ontwikkelen in 

nieuwe werkhubs. De campus van het huidige ziekenhuis, dicht bij de 

Hogeschool biedt daarvoor een schitterende locatie. Daarnaast willen wij de 

gesprekken aangaan met het hoger onderwijs om aandacht voor bachelors in 

andere / hardere richtingen en sectoren te vragen. Dit zal de werkgelegenheid in 

de stad ten goede komen. 

 

Twee. Wij snijden geen open ruimte meer aan buiten de huidige gestarte 

projecten (Botermelkstraat en Eeckelaerthof). Onze bedrijventerreinen moeten 

daarentegen de principes van zuinig ruimtegebruik volgen, waar compacter, 

dichter en hoger gebouwd kan worden, zoals in Industriepark-Noord het geval 

zal zijn. Ruimtes boven winkels kunnen niet alleen gebruikt worden om te wonen 
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maar kunnen ook dienst doen voor kantoren en werken boven winkels. De N-VA 

wil invulbouw mogelijk maken om ruimte te maken voor (bio-)tech-bedrijven en 

startende ondernemingen. Nieuwe vestigingen kunnen actief gesteund worden 

met fiscale maatregelen, indien zij zich inschrijven in de visie van de stad. 

 

Drie. De N-VA wil Sint-Niklaas nog meer en beter positioneren als een 

interessante locatie voor flexwerken. Flexkantoren kunnen ingericht worden op 

oude textielsites of nieuw te ontwikkelen zones zoals de stationsomgeving of de 

kantoren van de b-post (Driekoningenstraat) en de belastingen, die vrij komen in 

2022. 

 

Startende ondernemers verdienen een goede begeleiding. Het 

ondernemersloket is daarvoor een ideaal middel. Het wordt verder uitgebouwd 

tot een digitaal kennishub met op maat gemaakte informatie. Wij willen 

innovatieve ondernemers betrekken in een participatieve aanpak van stedelijke 

uitdagingen op sociaal en ruimtelijk vlak. 

 

 

3.6.2. Werk 

 

De N-VA wil sterk inzetten op de activering van werklozen. Dit kan door een 

doorgedreven samenwerking tussen OCMW en stad en VDAB. Wij werken verder 

om in samenspraak met de bedrijven aanbod en vraag beter op mekaar af te 

stemmen.  

 

Het aanbod van de sociale economie moet complementair zijn aan de reguliere 

economie, zowel als opstap en als blijvende tewerkstelling. Voor de N-VA 

betekent de sociale economie voor de werkzoekenden een opstap tot de 

reguliere arbeidsmarkt, of is ze aanvullend voor wie het in de reguliere economie 

moeilijk heeft. 

 

3.6.3. Handel en horeca  

 

Voor horeca en handel wil de N-VA zoveel mogelijk administratieve en fiscale 

obstakels wegwerken. Een goede (starters-)begeleiding is daarbij essentieel 

waarbij een starter begeleid wordt door de administratieve rompslomp die vooral 

voor de horeca een zware last is. In de afgelopen jaren werden al een aantal 

‘pestbelastingen’ afgeschaft.  De N-VA wilt nu  ook de belasting op 

reclameconstructies afschaffen. 

 

Voor de horeca moeten de promotionele inspanningen blijvend inzetten op de 

promotie van de Vlaamse cafécultuur. Dit kan samen met de dienst toerisme 

en toerisme waasland, die op dit vlak al inspanningen geleverd hebben.  
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De inspanningen tegen leegstand hebben een goed effect gehad de laatste jaren: 

de leegstad liep significant terug. De N-VA volgt daarbij het driesporenbeleid dat 

het kader vormt van de leegstandsbelasting:  

Bestraffen van leegstand enerzijds door een progressieve leegstandsbelasting; 

stimuleren van nieuwe activiteiten door starters- en renovatiepremies uit te 

reken aan nieuwe zaken; het stimuleren van omvorming van bestaande 

winkelpanden buiten de winkelkern naar wonen en praktijkruimtes.  

 

Het stadsbestuur moet daarnaast ook  proactief op zoek gaan naar diversifiëring 

voor dat focusgebied. De toekomst ligt immers in kwalitatieve, met persoonlijke 

service gerichte handelszaken en dat vereist een persoonlijke aanpak via 

winkelformules, vastgoedsector en ondernemersorganisaties. Het is best dat de 

focus van de centrummanager daarnaar verschuift.  

 

Daarnaast verdient ook het openbaar domein in de kern een opwaardering. We 

pleiten voor investeringen in het openbaar domein in de kern, waarbij het hele 

winkelgebied aangenaam en kwalitatief oogt.  

 

Verder geloven we in de kracht van samenwerking tussen handelaars, horeca, 

toerisme en de brede cultuursector. Dit is immers de sleutel voor beleving en 

kwaliteitsvolle dienstverlening. Ondersteuning van niche evenementen en 

belevingsgerichte evenementen zoals het Rode Loperweekend, Vintage Waasland 

en de terrasjesdagen blijven nodig. Ze zetten de troeven van de stad in de 

kijker.  

 

  

3.6.4. Landbouw 

 

De land- en tuinbouwsector is van groot strategisch belang. Voor een grotere 

zelfvoorziening, maar ook voor de export naar de buurlanden en de rest van de 

wereld. Om de land- en tuinbouwsector te verduurzamen is het dan ook 

belangrijk om te blijven innoveren.  

 

Landbouw is naast een dynamische economische factor in onze stad, ook een 

partner in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De landbouwsector 

beheert de open ruimte als een goede huisvader. Landbouwers kunnen 

ingeschakeld worden voor natuurgevoelig onderhoud als maaien van bermen, 

proper houden van fietspaden, onderhoud kleine landschapselementen, 

waterbeheer, ...  

 

Naast de traditionele landbouw wint een meer gediversifieerd inkomensmodel 

voor de landbouwers aan belang: agro-toerisme, korte keten, landbouwmarkten, 

samenwerking rond streekproducten, zorgbedrijven,... De N-VA wil deze 

ontwikkeling ondersteunen en aanmoedigen.    
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3.7. TOERISME EN STADSPROMOTIE 

 

3.7.1. Promotie 

 

Sint-Niklaas is een bruisende stad, waar veel mogelijk is en waar het 

aangenaam verblijven is. Ze heeft het potentieel van een  ‘place to be’ voor 

creatievelingen en ondernemende geesten.  

  

Zowel de stad als particulieren, verenigingen en bedrijven organiseren veel in 

onze stad. Toch moeten we vaststellen dat we er niet altijd in slagen dat 

dynamische karakter uit te dragen naar de eigen bevolking en buiten onze 

stadsgrenzen.  

 

De stadspromotie moet innovatief zijn en strategisch en omvat zowel interne 

communicatie als informatie voor burgers. Dit zal de fierheid over onze stad bij 

haar inwoners vergroten. Elke inwoner wordt zo ambassadeur van onze stad.  

 

Daarom wil de N-VA alvast de eigen middelen en mensen bundelen binnen een 

integraal stadspromotiebeleid, mede op basis van het Strategisch Plan 

Toerisme Sint-Niklaas, dat het dynamische en belevingskarakter van onze stad 

uitdraagt. 

 

Inhoudelijk moeten de grote, stadsbrede evenementen en inspanningen rond 

onze unieke eigenschappen beter op mekaar inspelen, zowel qua inhoud als qua 

marketing: Sint-Niklaas als Stad van de Sint, Sint-Niklaas als het Vlaams 

centrum van de Ballonvaart en Sint-Niklaas als echte handels- en belevingsstad 

met zijn culturele troeven: Reynaert, art deco patrimonium, musea, horeca en  

winkels. Concreet zouden inspanningen rond toeristische brochures, Oh-

campagne en communicatie rond grote evenementen beter op mekaar moeten 

inspelen, zowel qua stijl als inhoud.  

Ter ondersteuning en versterking wordt een modern en aantrekkelijk 

belevingscentrum / studiecentrum uitgebouwd worden in De Salons, waar we 

onze toeristische en economische troeven kunnen uitspelen, met aandacht voor 

de erfgoedwaarde van het huis en de kunstcollectie die zich daar bevindt.  

Uiteraard blijft ook het Huis van de Sint zijn stek vinden op deze mooie locatie.  

 

De deelgemeenten en het landelijk karakter van onze stad worden via een 

uitgebreid aanbod aan wandel- en fietspromotie in de verf gezet.  

 

De dienst toerisme, gehuisvest in de nieuwe stadswinkel, is de eerste 

kennismaking met de toeristische mogelijkheden van Sint-Niklaas. Via Toerisme 

Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen moet Sint-Niklaas gepromoot worden als 

uitvalsbasis voor de verkenning van de Wase regio.  
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3.7.2. Stadsbrede evenementen 

 

Sint-Niklaas is de laatste jaren uitgegroeid tot een bruisende stad waar heel veel 

te beleven valt. De Grote Markt, het evenementenplein bij uitstek, leent zich ook 

tot grootse evenementen en activiteiten.  

 

De N-VA wil met de grote evenementen niet alleen beleving brengen in de stad, 

maar ook haar identiteit versterken. De Grote Markt wordt dus blijvend ingezet 

voor De Vredefeesten, Sint in de Stad, de wekelijkse markt en een driejaarlijkse 

Euromarkt in plaats van een zesjaarlijkse. 

 

De winkelzondagen brengen heel wat volk op de been maar passen best in een 

breder evenementieel kader om nog meer op de belevingswaarde in te spelen 

zoals al het geval is bij de Terrasjesdagen in juni. 

 

Ook voor een groot wielerevenement moet in onze stad plaats zijn. 

 

3.7.3. Sint-Niklaas ballonstad 

 

Sint - Niklaas staat al vele jaren in binnen- en buitenland gekend als De 
Ballonstad. Het jaarlijkse hoogtepunt op de Grote Markt zijn de Vredefeesten, 
een driedaags evenement dat Sint-Niklaas als ballonstad in de kijker zet: 

honderden ballonnen uit alle hoeken van de wereld, in alle vormen en soorten 
stijgen op van uit het hartje van de stad. Een spektakel voor jong en oud, 

aangevuld met een gevarieerd programma van randanimatie, sport, handel en 
muziek. De NV-A wil daarvoor de nodige middelen blijven voorzien. 
 

De N-VA wil deze internationale ballonmeeting echter nog meer uitstraling 
geven. Wij willen erkend worden als de hoofdstad van de ballonvaart in 

Vlaanderen en in Europa. Dit kan in het nieuw in te richten belevingscentrum in 
De Salons, waar de geschiedenis en het belang van de Ballonvaart voor onze 
stad, de geschiedenis van de Vredefeesten een constante toeristische troef 

worden.  
 

De N-VA wil ook alle initiatieven ondersteunen die onze stad als Ballonstad luister 
bijzetten en promoten. Wie Ballon zegt, denkt aan Sint -Niklaas. Wie Sint-Niklaas 
zegt, denkt aan Ballon.  

 

3.7.4. Stad van de Sint  

 

Dat Sint-Niklaas dé ‘Stad van de Sint’ is, hoeft geen betoog meer. Jaarlijks 

ontvangt de stad meer dan 40.000 bezoekers, die komen genieten van al het 

goeds dat de Sint te bieden heeft in onze stad, zoals het ‘Huis van de Sint’ en 

‘Sint in de Piste’. De afgelopen jaren werd werk gemaakt van een verbreding van 

het Sinterklaasprogramma, die gedragen werd door het Sint-

Nicolaasgenootschap, Acha (Unizo), de horeca en tal van geëngageerde 
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vrijwilligers en verenigingen. De pop-up Sinterklaaswinkel met al haar producten 

is daar het mooiste voorbeeld van.  

    

De ‘Stad van de Sint’ is een evenement met een zeer sterk kernversterkend 

effect, waar horeca en middenstand dankbaar op inspelen. 

 

In samenwerking met een nationale mediapartner kunnen we het beeld van 

onze stad als ‘Stad van de Sint’ versterken in heel Vlaanderen.  

 

Wanneer het museum De Salons verlaat, biedt dit mogelijkheden voor het Sint-

Nicolaasgenootschap om (een deel van) het gebouw gedurende heel het jaar te 

gebruiken, bijvoorbeeld voor de bewaring en ontsluiting van haar archief en de 

organisatie van activiteiten rond de figuur van de heilige Nicolaas. 

 

Met ‘Sint in de Piste’ ontvangen we jaarlijks circusacts van wereldniveau op de 

grootste markt van het land. Dit biedt mogelijkheden om het elan van zowel 

onze stad als dat van het circus te versterken. Tussen beide weekends in zou de 

circustent, die een capaciteit biedt voor meer dan 2.000 toeschouwers, 

bovendien ingezet kunnen worden als tijdelijke infrastructuur voor concerten. 

 

 

3.7.5. Evenementen van anderen 

 

Het openbaar domein wordt vaak ingenomen door private organisatoren die 

steeds leven en flair in de stad brengen. De stad moet private organisatoren 

blijven stimuleren en logistiek ondersteunen.  
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4. VERSTERKEN 

 

Sint-Niklaas telt meer dan 77.000 inwoners en meer dan ooit beseft de 

N-VA dat vele stadsgenoten het niet altijd even makkelijk hebben. Sint-

Niklaas is een warme, solidaire stad en moet dat ook in de toekomst 

blijven. De N-VA staat klaar voor wie hulp nodig heeft, maar gaat uit van 

een emancipatorisch, versterkend beleid dat erop gericht is mensen op 

eigen benen te doen staan.  

 

Werken aan zelfredzaamheid en het stimuleren van mensen om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen, dat zijn onze uitgangspunten. De N-VA 

stelt echter te vaak vast dat mensen net uit de boot vallen, dat ze net 

niet in aanmerking  komen voor dienstverlening of hulpverlening, omdat 

ze bijvoorbeeld net iets te veel verdienen terwijl ze het evengoed niet 

makkelijk hebben. Zelf op eigen benen staan, bijvoorbeeld door te gaan 

werken, mag op deze manier niet bestraft worden. 

 

Hulp moet terecht komen bij wie ze echt nodig heeft, wij treden streng 

op tegen misbruik.  

 

 

 

4.1. KINDEROPVANG VAN BABY’S EN PEUTERS 

 

4.1.1. Regisseur van het beleid 

 

In een groeiende stad als Sint-Niklaas zal ook de komende jaren de nood aan 

kinderopvang groot blijven. Voldoende kwalitatieve en betaalbare opvang 

organiseren, vooral in het centrum van Sint-Niklaas, zal een uitdaging blijven 

waar de stad samen met de zelfstandige sector aan zal werken. Essentieel is 

een goede monitoring van vraag en aanbod, waar het loket kinderopvang haar 

centrale rol verder in kan ontplooien.  

 

Startende ondernemers die nog geen subsidiering van Kind & Gezin ontvangen, 

moeten beroep kunnen doen op ondersteuning van de stad wanneer zij hun 

opvang starten op een goede locatie en open staan voor een samenwerking met 

het Loket Kinderopvang, dat kinderen kan toe leiden naar de opvangplaats.   

 

In nieuwe woonprojecten moet telkens in beeld gebracht worden of er extra 

ruimte voor kinderopvang voorzien moet worden. Een andere te  ontwikkelen 

piste is om kinderopvang  te organiseren in of nabij woonzorgcentra, om jong en 

oud de kans te geven samen te leven.  
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4.1.2. Organisator van kinderopvang voor baby’s en peuters 

 

Bij de organisatie van eigen kinderopvang (KOV) wil de N-VA vooral inzetten op 

moeilijker te bereiken doelgroepen, i.k.v. activering, opvoedingsondersteuning 

voor kinderen met zwakkere thuissituatie, focus op taalverwerving en algemene 

ontwikkeling in functie van een goede start in het kleuteronderwijs en de focus 

op activering van moeders. Daarnaast willen wij onderzoeken of er nood is aan 

een opvanginitiatief voor occasionele, kortdurende opvang waar ouders 

terecht kunnen als ze bv. moeten gaan solliciteren, ziek zijn/opgenomen worden 

in het ziekenhuis, … 

 

Omwille van het uitblijven van een volwaardig statuut, staat de dienst 

gezinsopvang onder druk. Steeds minder mensen zijn bereid om als 

onthaalouder aan de slag te gaan. Nochtans is deze vorm van opvang zeer 

waardevol. De N-VA wil binnen de stedelijke dienst voor gezinsopvang 

onderzoeken of samenwerkende onthaalouders kunnen opstarten, in panden die 

door de stad aan betaalbare prijs ter beschikking worden gesteld. 

 

 

4.2. ONDERWIJS  

 

4.2.1. Organisator van basisonderwijs 

 

Onderwijs is niet (meer) louter kennisoverdracht, maar moet kinderen 

voorbereiden op het functioneren in de maatschappij van de 21e eeuw. Dit vraagt 

een andere aanpak. Scholen stippelen daar voor zichzelf een groeipad in uit.  

 

Voor de N-VA is en blijft het Nederlands de onderwijs- en instructietaal in 

onze stedelijke scholen. De kennis van het Nederlands is essentieel voor de 

loopbaan op school en op professioneel vlak. De N-VA blijft daarom ook inzetten 

op het onthaal van nieuwkomers in onze stad en ondersteunt de Okan-klassen in 

functie van de snelle doorstroom naar het reguliere onderwijs. Het zorgt voor 

een warm onthaal, met focus op integratie en taalkennis. 

 

Met de bouw en opstart van een vierde kinderdagverblijf, de investeringen in de 

buitenschoolse opvang in Sinaai en Belsele en de uitbreiding van de 

schoolcapaciteit in Belsele en Nieuwkerken toonde de N-VA al hoe belangrijk ze 

het vindt om te investeren in de ontwikkelingskansen van onze jongste 

inwonertjes.  

 

Die inspanningen willen we verder zetten tijdens de volgende bestuursperiode, 

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 
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team van onder meer leerkrachten én kindbegeleiders – wordt integraal gewerkt 

aan de ontwikkeling van elk individueel kind.  

 

Leren, spelen en vrije 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 begrip ‘brede 

school’ op de meest ruime en creatieve manier in en willen we als stad een 

voortrekkersrol opnemen in het zoeken naar samenwerking tussen onderwijs, 

opvang en vrije tijd.  

 

 

4.2.2. Flankerend onderwijsbeleid 

 

Sint-Niklaas is een scholenstad bij uitstek. Meer dan 20 000 kinderen, leerlingen 

en studenten vinden hun plek in een Sint-Niklase school.  

 

De N-VA blijft inzetten op vele omkaderende maatregelen.  

 

De verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen blijft een prioritair 

aandachtspunt. Het inrichten van autovrije schoolomgevingen en schoolstraten is 

daarvan een voorbeeld. De N-VA wil de vele acties als STRAPPEN, autovrije 

schooldag, verkeersopvoeding, e.d.  blijvend ondersteunen.  

 

Met een groeiend aantal kinderen en jongeren in de stad, blijft de capaciteit in 

het onderwijs een blijvend aandachtspunt. De ‘taskforce capaciteit’ in het 

basisonderwijs moet de komende jaren de situatie actief blijven monitoren en 

bijsturen.  Daarnaast is het zeer raadzaam een gelijkaardige werking op te 

starten voor het secundair onderwijs. 

 

Met de ontwikkeling van een centraal aanmeldingsregister in het 

basisonderwijs, behoort het kamperen aan de schoolpoorten tot het verleden. 

Door tijdig capaciteit te creëren in het secundair onderwijs, moet worden 

vermeden dat dit probleem zich binnenkort herhaalt. Gelet op de complexiteit 

van de school- en studiekeuze, lijkt het organiseren van een gelijkaardig 

aanmeldingssysteem in het secundair onderwijs, ons trouwens geen wenselijke 

optie.   

 

De N-VA ziet ook een rol weggelegd voor de stad om de ouderparticipatie te 

vergroten. Meer afstemming tussen de verschillende welzijnsdiensten, die op dit 

terrein actief zijn, is wenselijk.  

 

Omdat de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren nog steeds veel te hoog ligt, 

wil de N-VA een actieplan uitwerken i.s.m. de secundaire scholen en partners als 
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de VDAB en lokale werkgevers. Via initiatieven als Constructiv wordt de 

wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder versterkt.  

 

 

4.2.3. Opvang van kinderen voor en na de schooluren 

 

De Sprinkhaan, de stedelijk buitenschoolse opvang, staat dagelijks klaar om 

honderden kinderen op te vangen voor en na schooltijd, verspreid over 19 

locaties in de stad. Jammer genoeg kan nog niet elke basisschool in de stad 

gebruik maken van dit aanbod, o.a. omwille van beperkingen die voortvloeien uit 

de huidige Vlaamse regelgeving en subsidiëring. Dit kader zou binnenkort 

bijgestuurd worden, wat een ideaal moment kan zijn om heel de huidige 

organisatie te herdenken en te streven naar de uitbouw van een werking in elke 

basisschool op het grondgebied. Binnen de filosofie van de ‘brede school’ moet 

ook nagedacht worden over samenwerkingen met de academies, sport- en 

cultuurdienst. 

 

 

4.3. OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

 

Het Huis van het Kind is hét aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben over 

de opvoeding van hun kinderen. Met een breed programma ondersteunt het 

(jonge) ouders met vorming, begeleiding, hulpverlening en gerichte 

doorverwijzing. Het biedt ook ondersteuning op maat voor kinderen die dat nodig 

hebben, bijvoorbeeld met time-outprojecten. Het Huis van het Kind kampt 

echter met plaatsgebrek op haar huidige locatie. Op termijn zien wij deze 

werking verhuizen naar het nieuwe bibliotheekgebouw aan het H. Heymanplein. 

We geloven dat een kruisbestuiving tussen het Huis van het Kind en de bib 

voor extra dynamiek, meer bekendheid en laagdrempeligheid én een betere 

dienstverlening kan zorgen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over het stimuleren 

van taalontwikkeling bij kinderen of het gezamenlijk aanbieden van 

uitleenmaterialen. 

 

 

4.4. INTEGRATIE EN INBURGERING  

 

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. Van 

wie komt wonen in Sint-Niklaas, verwachten we ook dat hij een Sint-Niklazenaar 

wordt. Integratie en taalverwerving zijn voor ons twee sleutelwoorden.  

 

De OKAN-klassen (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) zijn voor ons 

de perfecte formule om kinderen snel te integreren op school: een taalbad, 

gecombineerd met leren meedraaien op school en lessen op maat, zijn de beste 

garantie om kinderen snel te laten doorstromen naar het regulier onderwijs.  
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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 

stellen 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 

participatiemomenten met het stadsbestuur.  

 

Een woordje Nederlands 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 verdere uitrol van het 

taalbeleidsplan en het creëren van oefenkansen Nederlands moet de komende 

bestuursperiode de nodige aandacht blijven krijgen, net als de grote aandacht 

voor activering, o.a. via vrijwilligerswerking en wijkwerken (het vroegere PWA) 

en in samenwerking met het opleidings- en oriënteringscentrum (OOC) van het 

OCMW en de VDAB.  

 

Een bijzondere aandacht moet blijven gaan naar de Roma-gemeenschap in onze 

stad, waarbij wij vooral de focus willen leggen op onderwijsparticipatie bij 

kinderen en het versterken van de Roma-vrouwen bij hun integratie in de stad.  

 

De N-VA wil de strijd tegen de radicalisering niet enkel overlaten aan de politie. 

Verscheidene antennes kunnen radicalisering opmerken en signaleren via de 

verbindingsambtenaar. N-VA wil dat men optreedt tegen verontrustend gedrag 

bv. bij schoolgaande kinderen, dat er aandacht is voor situaties van ‘apartheid’ 

bv. kinderen van allochtone afkomst die nooit naar verjaardagsfeestjes gaan bij 

vriendjes uit de klas, voor kinderen die niet gaan zwemmen, die niet meegaan op 

zeeklassen,… zonder deze kinderen te stigmatiseren. Ouders moeten op hun 

verantwoordelijkheid gewezen worden.  

 

Binnen de stad woont een aantal mensen zonder wettig verblijfsstatuut, wiens 

toekomstperspectief uitzichtloos is. Binnen de stedelijke diensten moeten zij een 

aanspreekpunt kunnen vinden dat hen informeert over de mogelijkheden van 

terugkeer naar hun land van herkomst. 

 

 

4.5. DOELGROEPENWERKING 

 

Sint-Niklaas kent verscheidene groepen van inwoners die om de een of andere 

manier uit de boot vallen of dreigen te vallen. De N-VA wil verder werken aan 

een inclusief beleid, dat kansen biedt aan alle inwoners, ongeacht afkomst, 

beperking, geaardheid. Samen met de adviesraad voor personen met beperking 

willen we zorg dragen voor mensen die het moeilijk hebben in onze snel 

evoluerende maatschappij, mensen met een fysische of psychische beperking 

voor wie de hedendaagse samenleving net iets te moeilijk is.  
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Mits de nodige aandacht en de juiste aanpassingen, zorgen we ervoor dat 

mensen niet uit de boot hoeven te vallen. 

 

Dit gaat over toegankelijkheid voor slechthorenden en slechtzienden, bv in 

schriftelijke communicatie (kleurenblindheid), meer info in braille (bv. de 

toeristische info, in de Stationsstraat, op borden aan monumenten, in de horeca, 

…) of een tolk gebarentaal tijdens bepaalde activiteiten. Zaken die willen werken 

aan hun toegankelijkheid moeten daarvoor via een subsidie ondersteund worden.  

 

Het stadsbestuur zorgt voor de toegankelijkheid en leesbaarheid van het 

openbaar domein dat ook rolstoeltoegankelijk en obstakelvrij is. De Europian 

Disability Card is een uitstekend middel om mensen met een beperking vlot 

toegang te verschaffen op alle plaatsen in onze stad, ook in de stedelijke 

instellingen, zoals het CC en de Musea.  

 

De stedelijke instellingen moeten rekening houden met de laaggeletterden onder 

de bevolking en taaltoegankelijk communiceren. De Bib kan in haar 

publieksactiviteiten verder inzetten op digitalisering van de groep digibeten in 

onze stad. Het museum zet verder in op rondleidingen en activiteiten voor 

mensen met een beperking. Het stadsbestuur houdt er rekening mee dat niet 

alle inwoners even vlot omgaan met digitale media en computer.  

 

De N-VA wil ook voldoende aandacht voor alleenstaande bejaarden, ouders en 

jongeren. Deze hebben een groter risico op vereenzaming en armoede. Cultuur 

en sportinitiatieven moeten deze mensen blijven betrekken bij het leven in de 

stad. Goed georganiseerd en betaalbaar openbaar vervoer kan ingezet worden in 

de strijd tegen vereenzaming.  

 

De N-VA pleit voor nul-tolerantie bij agressie tegenover de sexueel anders 

geaarde personen (LGBTQ’s) in onze stad. Via sensibilisering en media-

aandacht op de Dag tegen de Homofobie kan het taboe rond LGBTQ weggewerkt 

worden en maatschappelijke problemen bespreekbaar gemaakt worden. Op alle 

momenten moet geweld tegen  en intimidatie van LGBTQ’s bestreden worden.  

 

De N-VA is overtuigd van de maatschappelijke waarde van mantelzorgers en  

pleegzorgers. Deze moeten beter omkaderd worden en ontlast worden van 

overbodige taken en opdrachten, zodat zij zich kunnen focussen op hun 

kerntaak. Ouders van kinderen met een beperking, van kinderen met psychische 

problemen moeten zoveel als mogelijk betrokken worden bij de zorg.  
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4.6. SENIORENZORG 

 

Net als elders in Vlaanderen, groeit de groep 65-plussers sterk aan in onze stad. 

De N-VA wil dat Sint-Niklaas een leeftijdsvriendelijke stad is die oog heeft voor al 

haar senioren, of ze nu zeer actief zijn dan wel meer hulpbehoevend worden.  

 

Oud worden in eigen dorp of wijk moet voor de N-VA altijd het uitgangspunt zijn. 

De N-VA huldigt het principe om mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, 

zonder betuttelende aanpak.   

 

Eens de kinderen het huis verlaten hebben, kijken actieve zestigers soms uit 

naar iets kleiner. De N-VA vraagt aandacht bij nieuwbouwprojecten voor 

aangepaste, kleinere woningen om deze mensen te laten verhuizen, naar een 

aangepaste woning in functie van levenslang zelfstandig wonen. Mogelijke 

obstakels in ruimtelijke ordening moeten weggewerkt worden in het kader van 

tijdelijke huisvesting voor senioren. Daarnaast vraagt zij aandacht voor de 

mogelijkheid tot kangoeroewonen en  zorgwonen.   

 

De  antennes van het OCMW worden verder uitgebouwd. Noden van senioren 

worden op wijkniveau in kaart gebracht (bv. bij huisbezoeken). 

 

Voor senioren die zelfstandig wonen, worden de nieuwe technologieën zoals  

trackers en oproepsystemen verder geïntroduceerd.   

 

Het stadsbestuur moet de seniorengids verder kwalitatief verbeteren, actief 

communiceren over bv. leeftijdsvriendelijk bouwen & aanpassen van woning ifv 

levenslang wonen. De N-VA pleit voor verdere praktische ondersteuning via een 

zorgwinkel, hulpmiddelen voor thuis, boodschappendienst, vrijwilligerswerking. 

Concreet bv. het inzetten van Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 

integratie (GMPI), d.i. een overeenkomst tussen het OCMW en de persoon die 

hulp vraagt.  

 

De georganiseerde huisbezoeken detecteren senioren die nood hebben aan 

hulpverlening, vereenzaming en situaties van verwaarlozing of mishandeling. Op 

die manier wil de N-VA hulp bieden aan senioren die het echt nodig hebben en 

die uit de boot dreigen te vallen.   

 

Het blijft belangrijk dat ouderenzorg en het verblijf in onze Woonzorgcentra 

betaalbaar en op maat van de bewoners wordt aangeboden.  

 

 

4.7. HULPVERLENING  

 

Wie hulp nodig heeft, moet makkelijk de weg daar naartoe vinden.  
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Het Welzijnshuis moet een open en laagdrempelig huis zijn waar mensen terecht 

kunnen met hulpvragen allerhande. 

 

Hulpverlening moet zoveel mogelijk tijdelijk zijn en is liefst geen structurele 

oplossing. Hulpverlening moet emancipatorisch zijn, de hulpverlener moet 

zichzelf overbodig proberen maken. Elke hulpverlening moet gericht zijn op het 

versterken van en op eigen benen leren staan van degene die hulp zoekt.   

 

In de voorbije bestuursperiode werd alle dienstverlening rond welzijn op één 

toegankelijk en centraal punt, het Welzijnshuis, samengebracht. De N-VA wil in 

de volgende bestuursperiode de dienstverlening in het welzijnshuis evalueren en 

bijsturen waar nodig.  

 

De afstand tussen stadhuis en welzijnshuis is soms te groot. Mensen vergissen 

zich ook soms van locatie. Om onnodig heen en weer sturen te vermijden wil de 

N-VA een actief systeem op poten zetten voor doorverwijzing van het stadhuis 

naar het welzijnshuis, bv. door eerste intake al in stadhuis te doen.   

 

De N-VA wil een systeem van sluitende rechtendetectie ontwikkelen, zodat 

wie ergens recht op heeft dit ook automatisch krijgt. Daarvoor moeten stedelijke 

diensten, overheidsdiensten, maar ook private instellingen samen zitten om tot 

een werkbaar instrument te komen. De N-VA wil ook werk maken van een 

verdere digitalisering van het cliëntvolgsysteem.   

 

De steun van het OCMW is de laatste redplank. Deze steun is er niet voor 

betaling van schuldeisers of advocaten, maar moet gaan naar de dagelijkse 

behoeften van de klant. De N-VA pleit voor duidelijke afspraken met 

advocaten en schuldbemiddelaars.  

 

Wijkagent, straathoekwerkers, brandweer, … moeten mee ingeschakeld worden 

in de detectie van noden en het inschakelen van de juiste hulp. Ook het 

meldpunt moet beter gebruikt worden. Voor de N-VA moet eender wie het 

meldpunt kunnen gebruiken om bepaalde situaties aan te kaarten, waarover men 

zich zorgen maakt. 

 

In laatste instantie wil N-VA inzetten op de strijd tegen de sociale fraude. Het 

kan niet zijn dat mensen, die geen recht hebben op ondersteuning via omwegen 

toch gebruik maken van de middelen die voor hulpbehoevenden bedoeld zijn. De 

N-VA wil de maatschappelijke assistenten inzetten op controle van sociale 

fraude, van domiciliefraude en van radicalisering. De N-VA pleit ervoor om de  

medewerkers van stad en OCMW  actief gebruik te laten maken van het 

‘meldpunt sociale fraude’ indien verontrustende situaties worden ontdekt. 
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4.8. MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING  

 

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 moeilijke omstandigheden en te veel kinderen worden in armoede 

geboren. De meest structurele manieren om weg te geraken uit die situatie zijn 

het vinden van een job en een betaalbare woning. Daar liggen voor ons de 

prioriteiten in de strijd tegen armoede.  

 

Ook in de volgende bestuursperiode, is het zinvol om alle acties en initiatieven 

die genomen worden in de strijd tegen armoede, te bundelen in één 

armoedeplan, dat in samenspraak met armoedeverenigingen uitgewerkt wordt.  

 

Met een beleid gericht op activering, 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 begeleidingstraject op gericht. Het doel is 

financieel op eigen benen staan. 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 huisvesting. Het aanbod 

van een betaalbare en kwalitatieve woning is één van de meest fundamentele 

manieren om personen in armoede structureel nieuwe kansen te bieden. De 

inhaalbeweging die de SNMH (Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting) de 

afgelopen jaren inzette, moet daarom onverminderd volgehouden worden.  

 

Met de Kansenpas heeft de stad al jaren een kaart die korting biedt aan mensen 

die het niet zo breed hebben. De N-VA wil dit systeem hervormen en de 

stadsbrede Oh-kaart daarvoor inschakelen. De bedoeling is dat elke burger 

zo’n kaart heeft en daar punten en kortingen mee kan sparen, zowel bij de lokale 

middenstanders, de horeca als in de stedelijke instellingen. Ook vrijwilligers 

kunnen beloond worden met Oh-punten. Eventuele extra kortingen kunnen 

gekoppeld worden aan het profiel van de gebruiker. Een stadsbrede kaart werkt 

inclusiever en is minder stigmatiserend dan de kansenpas van vandaag. 

Tegelijkertijd wil de N-VA ook een meer glijdend of gedifferentieerd systeem van 

kortingen introduceren. Zo wordt het verschil tussen het wel of geen kansenpas 

hebben, minder groot.  
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4.9. WONEN 

 

In het woonbeleid moet de stad inzetten op drie pijlers: kwaliteit, 

betaalbaarheid en duurzaamheid. 

 

Wonen is een grondrecht, dat de stad voor al haar inwoners moet trachten te 

borgen. De stad voert reeds een sterk beleid rond woningkwaliteit, zowel 

preventief als sanctionerend, om de basiskwaliteit waaraan elke woning moet 

voldoen, te controleren.  

De stad moet de komende jaren de beschikbare gegevens verder ontsluiten, om 

op basis daarvan een pro-actief beleid uit te zetten, dat zich gericht focust op die 

panden waar kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. Om werk te kunnen maken 

van structurele renovatiewerken, zet de stad een project op poten waarin 

huurders tijdelijk kunnen gehuisvest worden in afwachting van de renovatie van 

hun huurpand. Met een dwingende en gerichte aanpak kan huisvestingssituatie 

van de zwakste huurders zo worden verbeterd. 

 

Ondanks de stijgende woningprijzen, is Sint-Niklaas een betaalbare stad 

gebleven voor wie een woning wil aankopen. Door voldoende ruimte te creëren 

voor een bijkomend woningaanbod, afgestemd op de verwachte 

bevolkingsaangroei, houdt de stad deze prijzen betaalbaar.  

 

De N-VA stelt vast dat de huurmarkt in bepaalde segmenten minder betaalbaar 

is geworden: het aanbod aan gezinswoningen en grote panden met meerdere 

slaapkamers is klein en de huurprijzen (te) hoog voor maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen. De N-VA pleit er daarom voor om de inhaalbeweging die de Sint-

Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) heeft ingezet, ook de komende 

jaren verder te zetten. De stad moet streven naar een aanbod van 9% sociale 

woningen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, zullen de stad, de 

SNMH en mogelijk ook andere sociale huisvestingsactoren nauw moeten 

samenwerken met elkaar.  

 

Binnen de SNMH moet, naast de uitbreiding van het patrimonium, ook het 

verdichten en verduurzamen van het bestaande, oudere patrimonium de nodige 

prioriteit krijgen. De SNMH bewaakt haar financiële gezondheid en bouwt verder 

aan een moderne en klantgerichte dienstverlening.   

 

Duurzame woningen in duurzame wijken, zo ziet de N-VA Sint-Niklaas groeien 

volgens het lobbenstadsmodel voor de stadskern en het model van knooppunten 

voor de Sinaai, Belsele, Puivelde en Nieuwkerken.  

 

De N-VA pleit voor een stedelijke grondregie, die strategisch gronden en panden 

aankoopt en verkoopt, i.f.v. stadsontwikkeling en strategische ontwikkelingen, 

zowel voor nieuwe woonprojecten als voor het creëren van extra open ruimte. 
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Elke wijk biedt voldoende voorzieningen die mensen dicht bij huis kunnen 

bedienen, van de kinderopvang en de basisschool, over buurtwinkels tot 

buurtwerking en antennepunten met zorgfuncties. Levenslang wonen in de wijk 

én in de eigen woning moeten het uitgangspunt zijn.  

 

In elke wijk vind je een mix aan woningen, geschikt voor alle generaties, alle 

gezinsvormen, alle leeftijden. Woningen worden leeftijdsvriendelijk en 

zorgtoegankelijk gebouwd en in de woningen wordt zuinig omgesprongen met 

energie. Extra inspanningen zijn nodig om sociaal-economisch minder 

slagkrachtige huurders en eigenaars te begeleiden in het energiezuiniger maken 

van hun woning. Naast de zorg voor kwetsbare inwoners, verdient ook het 

aantrekken van inwoners met een sterker sociaal-economisch profiel de nodige 

aandacht.  

 

In de nieuwe stadswinkel kunnen burgers terecht met al hun vragen rond wonen 

en energie, waar het loket ‘wonen’ een laagdrempelig en makkelijk bereikbaar 

centraal aanspreekpunt vormt. 
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5. VEILIG  

 

Veiligheid is een basisrecht en dus is het garanderen van veiligheid ook 

een kerntaak van de overheid. De N-VA zet in op een veilig Sint-Niklaas 

en veilige deelgemeenten. Veiligheid kent veel facetten: 

verkeersveiligheid, de veiligheid van uw woning, een veilige buurt en 

straat, veilig kunnen uitgaan en winkelen. Ook zichtbaar sociaal 

onaangepast en storend gedrag zoals nachtlawaai, verkeerd parkeren en 

zwerfvuil dragen bij tot een gevoel van onveiligheid en straffeloosheid. 

Onze doelstelling is dan ook om van Sint-Niklaas een veilige stad te 

maken, waar het aangenaam is om in te wonen.  

 

Preventie en sensibilisering vormen nog steeds de eerste schakel van een 

integrale veiligheidsaanpak. Voor de N-VA moet het politiekorps klantgericht, 

klantvriendelijk en behulpzaam zijn. Elke agent is het uithangbord van het korps 

en van de veiligheid in de stad.  

 

De toegenomen mobiliteit en de bevolkingsgroei nopen tot een versterking van  

de verkeerspolitie en de wijkpolitie. De wijkpolitie werkt nauwgezet samen met 

de wijkploegen, de dorps- en wijkraden. Hij is als lokale handhaver en als spil in 

een lokaal veiligheids- en zorgnetwerk vandaag niet meer weg te denken. 

 

Wij geloven niet dat de regelgeving strenger moet worden, maar dat de 

handhaving door politie kordaat en consequent moet zijn. Het handhavingsbeleid 

werkt enkel als er ook consequent gesanctioneerd wordt, voor iedereen. De 

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS- boetes) zijn daar een uitstekend 

lokaal instrument voor. De GAS-ambtenaren moeten meer en gerichter 

controleren  vb. de controle op sluikstorten, zwerfvuil,  te-huurborden, …  

 

De politie blijft, i.s.m. de brandweer en de stadsdiensten acties uitwerken om 

burgers aan te moedigen melding en aangifte te doen van fietsdiefstal, 

drugsdealing en cybercriminaliteit. Daarnaast hebben ze ook aandacht voor 

brandveiligheid en inbraakpreventie.  

 

De N-VA pleit voor het versterken van de slachtofferhulp. Slachtoffers van 

misdrijven mogen immers nooit in de kou blijven staan. En hoewel 

slachtofferhulp samenwerkt met politionele en justitiële diensten, behoudt zij 

haar onafhankelijkheid. De taakomschrijving is heel uitgebreid en moet nog beter 

bekend te worden bij het grote publiek en andere diensten. De politie speelt 

daarbij een belangrijke rol, als onderdeel van het opvolgen van klachten. 

 

Een succesvol veiligheidsbeleid steunt niet alleen op de overheid, maar wordt 

gedragen door de gemeenschap in haar geheel. Sociale controle is nog steeds de 

beste preventie. De voorbije bestuursperiode werden twee Buurt 

Informatienetwerken (BIN) opgericht. Waakzaamheid is niet enkel beperkt 
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tot de politiepatrouilles, maar is een zaak van elke inwoner. BIN’s melden 

informatie over verdachte personen of handelingen in hun buurt aan de lokale 

politie. De politie evalueert de inlichtingen en brengt - indien nodig - de BIN-

leden hiervan op de hoogte. Een BIN heeft immers als doel het algemeen 

veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en mee te 

werken aan preventieacties. 

Het is aan de politie om kort op de bal te spelen en een duidelijk lik-op-stuk-

beleid te voeren.  

 

Het veiligheidsgevoel van de inwoners verhoogt door betere verlichting en door 

het onderhoud van het openbaar domein. De N-VA pleit om verdere 

inspanningen te blijven leveren op het vlak van onderhoud van het openbaar 

domein.  

De verkeersveiligheid wordt door de uitbouw van het cameranetwerk met ANPR 

(automatische nummerplaatherkenning) vergroot.  

 

De brandweer is een belangrijke schakel in het veiligheidsbeleid. De bevolking, 

de bedrijven en de instellingen in onze stad moeten kunnen rekenen op een 

adequate hulpverlening. Daarnaast heeft de brandweer ook preventieve taken, 

o.m. sensibilisering en educatie. Sinds 2018 is de brandweerzorg toevertrouwd 

aan de Hulpverleningszone Waasland, waarvan Sint-Niklaas en zes andere 

gemeenten deel uitmaken. Degelijk materiaal, voldoende personeel en 

permanente inzetbaarheid zijn sleutelbegrippen voor de brandweerzorg in onze 

stad.   


