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Inleiding  

DE KRACHT VAN VERANDERING 

Met een stevige ambitie maar ook met de nodige realiteitszin neemt de N-VA deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.  

Het verkiezingsprogramma van de N-VA bevat de visie, doelstellingen, actiepunten en 
methodes voor het beleid dat zij tijdens de bestuursperiode 2013-’18 wil ontwikkelen. 
Sommige programmaonderdelen vergen, omwille van de complexiteit van de 
problematiek, een aanpak die verder reikt dan de komende zes jaar en moeten gezien 
worden in een ‘perspectief 2025’.  

Het N-VA-programma is opgebouwd rond vijf speerpunten, de hefbomen voor 
verandering: 

1. Een veilige en gezellige stad 

Open ruimte en groen, mooie straten en pleinen… ze houden een stad leefbaar. Feesten 
en evenementen doen de stad leven en bruisen. Maar pas waar het echt veilig is, zal het 
ook gezellig zijn. Preventie en kordate handhaving gaan hand in hand. 

2. Een sociale stad voor jong en oud 

Voor de N-VA moet Sint-Niklaas een sociale stad zijn, waar het goed om wonen is voor 
jong en oud, klein en groot. Verenigingen geven onze stad een stevig sociaal weefsel. 
Wie het moeilijk heeft, verdient extra aandacht, met aangepaste zorg en opvang op 
maat. Integratie is een kwestie van rechten én plichten. 

3. Een dynamische stadskern en levendige deelgemeenten 

De stadskern leeft en beweegt, dat maakt haar ook aantrekkelijk. Maar waar veel 
mensen samenleven, duiken soms ook problemen op. De N-VA wil werk maken van vlot 
en veilig verkeer, bloeiende handel en horeca, veiligheid en netheid in het stadshart. 
Belsele, Nieuwkerken en Sinaai moeten levendige deelgemeenten blijven en hun 
eigenheid bewaren. 

4. Inspraak en participatie voor burgers, verenigingen en buurten 

Een stad besturen betekent keuzes maken en soms botsende belangen met elkaar 
verzoenen. Met inspraak en participatie van burgers, buurten, verenigingen en 
adviesraden wil de N-VA een breed draagvlak vormen voor het stedelijk beleid. Want 
enkel wie zich betrokken voelt, zal ook echt fier zijn op zijn stad. 

5. Een sobere en efficiënte administratie 

Met een slanke, moderne en klantgerichte administratie speelt de stad snel in op de 
noden van de bevolking. In financieel moeilijke tijden moet de stad de tering naar de 
nering zetten en haar financiën in evenwicht houden. 

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 
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de Vlaamse identiteit, het aanhalen van de Europese stedenbanden en een actieve 
ontwikkelingssamenwerking liggen in elkaars verlengde. 

Het verkiezingsprogramma van de N-VA wordt belichaamd en uitgedragen door een 
enthousiaste ploeg van 41 kandidaten uit Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. 
Stuk voor stuk gaat het om gemotiveerde, bekwame en sociaal geëngageerde mensen, 
die in hun beroeps- en vrijetijdsbezigheden al bewezen hebben dat ze heel wat in hun 
mars hebben. Daarom willen zij nu ook in de gemeentepolitiek hun verantwoordelijkheid 
opnemen. Met de steun van de kiezer kunnen zij de woorden van dit programma in 
daden omzetten. 
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1. Een veilige en gezellige stad 

1.1. VEILIGHEID  

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’:  

‘De wet geldt blijkbaar voor sommigen alleen, niet iedereen.’ 

‘Wat is er met mijn klacht gebeurd? Het probleem is in ieder geval niet opgelost.’ 

 

Onze visie 

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. 

Preventie en sensibilisering vormen nog steeds de eerste schakel van een integrale 
veiligheidsaanpak. 

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) zijn daar een uitstekend lokaal instrument voor. Het is belangrijk dat de 
regels en sancties worden uitgelegd aan de inwoners.  

De wijkagent als lokale handhaver en als spil in een lokaal veiligheids- en zorgnetwerk 
valt vandaag niet meer weg te denken. 

‘Meer blauw op straat’ betekent voor ons een zichtbaar politiekorps dat vertrouwen wekt, 
preventief en oplossingsgericht werkt.  

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. 
Investeren in Buurt Informatienetwerken (BIN) kan hierbij helpen: waakzaamheid en 

alertheid is dan niet enkel beperkt tot de politiepatrouilles, maar wordt een zaak van 
elke inwoner.  

Wat willen we doen?  

 Stadsdiensten, brandweer en politie blijven kleinschalige preventie– en 
sensibiliseringsacties opzetten rond concrete, stadsgerelateerde actiepunten bv. 
rond inbraakbeveiliging en brandveiligheid. 

 Zichtbare camerabewaking wordt verder gebruikt op plaatsen waar geregeld 
overlast is. Dit kan tijdelijk zijn d.m.v. een mobiele installatie die bij evenementen 
of tijdelijke overlast ge- en verplaatst kan worden. Permanente camerabewaking is 
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interessant op plaatsen die altijd druk bezocht zijn en een geschiedenis van 
overlast kennen.  

 Daarnaast moet de politie zich vooral op haar kerntaken kunnen concentreren: de 
handhaving van de openbare orde, de efficiënte bestrijding van de overlast en de 
criminaliteit. Waar mogelijk wordt de politie ontlast van overbodige, lokale 
administratieve formaliteiten. 

 De N-VA gelooft sterk in de rol van de wijkagent als meldpunt van specifieke, 
buurtgerelateerde veiligheids- en overlastproblemen. De wijkagent moet dan ook 
voor 100% inzetbaar zijn in zijn/haar wijk. Om dit waar te maken is er nood aan 
het herbekijken van de taken van de wijkagent. 

 We betrekken de Sint-Niklazenaar maximaal in het veiligheidsdebat:  

• het centrale nummer voor niet dringende problemen wordt bekender 
gemaakt. 

• er komt een (inter)actief communicatiebeleid ook via de nieuwe media.  

• met een consequente opvolging van alle klachten en terugkoppeling naar 
de inwoners, weten de inwoners wat er met hun klacht is gedaan en 
motiveren we hen om onregelmatigheden te blijven melden. 

 Buurtinformatienetwerken (BIN) met inwoners of winkeliers worden actief 
ondersteund door de stad. Deze netwerken ontstaan best in de schoot van 
bestaande organisaties, verenigingen en comités. BINs melden aan de lokale politie 
informatie over verdachte personen of handelingen in hun buurt. 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. 

 De stad moet optimaal gebruik maken van alle middelen die ter beschikking staan 
van het lokale handhavingsbeleid zoals de Gemeentelijke Administratieve Sancties 
(GAS). Het is daarbij belangrijk dat regels én sancties worden uitgelegd aan de 
inwoners. Het stadsbestuur zorgt daarbij ook voor gemotiveerde en goed opgeleide 
ambtenaren die overtredingen kunnen vaststellen en sancties opleggen. 

 Een volledige veilige maatschappij is utopisch. Daarom is nazorg belangrijk. De 
dienst slachtofferhulp helpt iedereen die slachtoffer was van een verkeersongeval, 
inbraak of geweldmisdrijf. 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.  

 

 

� Onze visie op verkeersveiligheid is terug te vinden in het luik ‘Mobiliteit’ en ‘Onderwijs’. 
� Veiligheid op uitgaansplaatsen vindt u terug in het luik ‘Bruisende stad’  
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1.2. MILIEU EN ENERGIE  

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Vuil wordt gewoon op straat gegooid. Daar mag tegen opgetreden worden. Maar er 
staan dan ook nergens vuilnisbakken!’ 
 
‘Het containerpark: druk, druk, druk!’ 

 

Onze visie 

De N-VA pleit voor een duurzaam gemeentelijk energie-, milieu- en afvalbeleid, dat 
steunt op drie principes:  

1) een rationeel en efficiënt beleid 

2) een contributiesysteem volgens het “de vervuiler betaalt” principe 

3) een consequente handhaving van milieu- en afvalregels. 

De stad stuurt haar inwoners niet alleen in de goede richting, ze geeft daarbij ook het 
goede voorbeeld.  

Een efficiënt milieubeleid kan alleen als ook de inwoners actief meewerken bij het 
bepalen en natuurlijk de uitvoering ervan.    

1.2.1. Afval en afvalophaling 

Hoewel er al veel en goed werk geleverd is op het vlak van sorteren en recycleren, 
produceert de Vlaming nog steeds heel wat afval. De afvalproblematiek moet daarom 
aan de bron aangepakt worden met preventie en maximale inzet op hergebruik en 
recyclage. Ook in onze stad kunnen maatregelen genomen worden voor een efficiënter 
afvalbeleid: de ophalingen moeten afgestemd zijn op de verschillende behoeftes van de 
inwoners, klassieke gezinnen en alle nieuwe vormen van samenleven.  

Aangezien afvalbeleid het stedelijk niveau overstijgt is de N-VA voorstander om dit op 
Wase schaal te regelen. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden MIWA, IBOGEM 
en Durme-Moervaart kunnen en moeten beter samenwerken. 

Wat willen we doen? 

 De vertegenwoordigers van de stad binnen MIWA ijveren voor de verdere uitbouw 

en modernisering van het bestaande containerpark om het gebruiksgemak te 

verhogen. 

 De bedragen voor het storten van afval moeten gebaseerd zijn op objectieve 
criteria. Deze mogen nooit een belemmering vormen om het sorteren en recycleren 
aan zich te laten voorbij gaan.  
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 Om de afstand tot het containerpark zo klein mogelijk te houden, ijveren we voor 
de uitbouw, het beheer en onderhoud van een heus containerpark-netwerk: van 
kleine op wijkniveau georganiseerde parken tot het bestaande containerpark. Zo 
wordt enerzijds de verkeerindigestie vermeden en anderzijds het gebruiksgemak 
verhoogd. 

 Omdat de tweewekelijkse ophaalbeurten voor restafval voor heel wat inwoners 
onvoldoende zijn, moet onderzocht worden of ook restafval naar het (de) 
containerpark(en) kan gebracht worden zodat restafval geen twee weken staat te 
gisten in of in de nabijheid van de woning. 

 Op langere termijn moet het stadsbestuur werk maken van een herdachte visie op 
afvalophaling, inspelend op de noden van de verschillende gebruikers en op basis 
van het “de vervuiler betaalt”-principe.  In samenwerking met MIWA, stelt het 
stadsbestuur een plan op waarbij het vermelde containerpark-netwerk, 
ondergrondse containers, DIFTAR-systemen en andere geïmplementeerd kunnen 
worden.  

1.2.2. Open ruimte en groen 

Een groene ruimte is er voor iedereen en door iedereen. De stad, wijk en straat vormen 
de ideale schaal om een duurzaam groenbeleid op te stellen en uit te voeren.  Voor ons 
moet de stad de katalysator van een groen beleid zijn. 

De stad heeft daarvoor ook steun van onderuit nodig. Een duurzame, dynamische en 
diverse open groene ruimte, of die nu openbaar is of gemeenschappelijk, kan enkel met 
hulp van de inwoners bereikt worden. 

De nabijheid van het openbaar buurtgroen en speelpleinen zijn een noodzaak voor elk 
kind en opgroeiende jongere, maar ook senioren moeten kunnen genieten van een open 
groene ruimte.  

Eén op de drie Vlaamse gemeenten laat zijn waardevolle natuurgrond al (bossen, weiden, 
bermen,…) beheren door milieu- en natuurverenigingen. De lasten worden daardoor 
verdeeld over zowel de gemeente als de natuurvereniging.  

Wat willen we doen? 

 Het groenplan voor het stadscentrum moet integraal worden uitgevoerd. Het 
stadsbestuur maakt voldoende middelen vrij om jaarlijks een aantal projecten uit te 
voeren. 

 De stad blijft investeren in het landelijke karakter van de deelgemeenten. Naar 
analogie met het groenplan voor de kern moet er werk gemaakt worden van het 
opstellen van een groenstructuurplan voor het buitengebied. Het behoud en 
opnieuw aanleggen van kleine landschapselementen maakt hier een wezenlijk 
onderdeel van uit.  

 De reeds aanwezige pleinen en speelpleinen worden voorzien van aangepaste en 
aangename accommodaties. Bij inbreidingsprojecten moet de bouwheer voldoende 
middelen voorzien voor een groene ruimte, speelbos, plein,… Om dit waar te 
maken, moeten de verkavelingsvoorwaarden snel aangepast worden. 
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 De stad werkt nog beter samen met de lokale natuur- en milieuverenigingen en 
buurtverenigingen om zo de participatie van de gemeenschap aan het gemeentelijk 
milieubeleid te bevorderen.  Dit begint met bewustmaking door bv. extra in te 
zetten op educatieve pakketten over groen, natuur en milieu voor scholen. 

 Het stadsbestuur gaat actief op zoek naar partners om een milieueducatief centrum 
en/of kinderboerderij op te starten. 

 Grote stukken groen zijn nog in privaat bezit. Het doen openstellen en toegankelijk 
maken daarvan is een waardevolle aanvulling van het openbaar groen. 

 Buurtcomités die initiatieven ontplooien om tot een groenere buurt te komen, 
worden ondersteund, waarbij de stad de logistiek voor haar rekening neemt. 

 Om de verschraling van de biodiversiteit tegen te gaan, voert het stadsbestuur voor 
elk ontwerp of  project een biodiversiteittoets in, zodat de lokale flora en fauna 
kunnen blijven gedijen. 

1.2.3. Nette stad 

Een nette stad is een aangename stad. Elke inwoner, pendelaar of bezoeker is mede 
verantwoordelijk om de straten en openbare ruimtes netjes achter te laten. 

 “De vervuiler betaalt”, blijft het uitgangspunt voor de N-VA. Dit slaat niet alleen op de 
hoeveelheid opgehaald huishoudelijk vuil, maar ook op het veroorzaken van overlast 
zoals het dumpen van zwerfvuil. Een duidelijk politiereglement zal aan de inwoner of 
bezoeker gecommuniceerd worden, zodat hij/zij weet wat kan en niet kan.  

Wat willen we doen? 

 Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. De stad moet  nog meer de kaart van 
de preventie trekken, in de eerste plaats naar kinderen en scholen toe. 

 Een realistisch vuilnisbakkenbeleid zorgt ervoor dat de openbare ruimte niet langer 
fungeert als dumpplaats voor huishoudelijk afval. Het doordacht 
vuilnisbakkenbeleid moet zorgen dat er voldoende vuilnisbakken en glascontainers 
op strategische plaatsen voorzien zijn. Dit vuilnismeubilair is aangepast aan de 
lokale noden (grootte, plaats, ophalingsfrequentie, e.d.). 

 Het opstellen van een duidelijke, verstaanbare milieuwetgeving, gekoppeld aan een 
correct en fair politiereglement en de GAS-wetgeving, maakt dat ook het 
handhavingsbeleid zichtbaar is.  

 Milieuklachten waaronder de problematiek van het zwerfvuil moeten bij het centraal 
laagdrempelig meldpunt terecht komen. Buiten registratie, moet er werk gemaakt 
worden van een snelle interventieploeg. Die kan opruimen, maar moet ook kunnen 
vaststellen en sanctioneren. 

1.2.4. Energie 

De stad geeft het goede voorbeeld door haar eigen energiehuishouding op punt te 
stellen. 
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Wat willen we doen? 

 De stad engageert zich via het Burgemeestersconvenant, een Europees project, om 
de eigen CO2-emissies tegen 2020 te beperken met 20%. 

 Via energiescans van de eigen gebouwen en de daaruit voortvloeiende 
energiebesparende maatregelen ambieert de stad een jaarlijkse vermindering van 
het eigen energieverbruik. De resultaten worden regelmatig gecommuniceerd naar 
de inwoners. 

 Alle vormen van sluimerenergie worden onderzocht en aangepakt. Lichthinder kan 
beperkt worden door het ’s nachts doven van de binnenverlichting, waar het kan. 
Dit kadert in een algemeen plan om de lichtverontreiniging in kaart te brengen. 

 Bij nieuwbouw en restauratiewerken van stedelijke infrastructuur worden steeds 
energiezuinige opties gekozen. 

 Daarnaast lanceert het stadsbestuur een energiebewustmakingscampagne voor de 
inwoners op 2 manieren:  

• educatieve pakketten voor scholen 

• het continu informeren van de bevolking door o.a. de Stadskroniek en 
andere media. 
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2. Een sociale stad voor jong en oud 

2.1. CULTUUR   

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Cultuur brengt meer mensen samen dan gelijk welke andere sector. Daar mag wel wat 
geld naar toe gaan.’ 
 
‘Jongeren zijn nog steeds op zoek naar repetitieruimtes. Misschien kan de stad daar wat 
aan doen?’ 

 

Onze visie 

Sint-Niklaas mag trots zijn op een rijk en gevarieerd cultureel leven. Particulier en 
overheidsinitiatief, structurele en projectmatige werking, traditie en vernieuwing gaan 
hand in hand. Gemotiveerde groepen en individuen zorgen voor de nodige dynamiek en 
tasten nieuwe horizonten af. Confrontatie met andere culturen is grensverleggend en kan 
leiden tot kruisbestuiving.  

In het cultureel aanbod moeten voor de N-VA kwaliteit, verscheidenheid en participatie 
steeds voorop staan. Dit zijn ook de criteria die de overheid moet hanteren bij het 
ondersteunen van particuliere initiatieven.  

De lokale overheid is uitstekend geplaatst om cultuurparticipatie aan te wakkeren. 
Sensibilisering en promotie gebeurt in de eerste plaats door een aangepaste school-, 
jeugd-, gezins- en seniorenprogrammatie en door het verruimen van en het beter 
bekendmaken van de kansenpas.   

Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven van onze stad bereikt veel mensen en brengt 
veel mensen samen in deze stad. De budgetten voor cultuur moeten in overeenstemming 
gebracht worden met de maatschappelijke bijdrage die geleverd wordt aan het stedelijk 
weefsel.  

Het culturele middenveld leeft in onze stad en heeft nood aan een goede materiële en 
financiële ondersteuning. Een basissubsidie voor wie werkt, aangevuld met een eerlijke 
werkingssubsidie, met zo weinig mogelijk papierwerk, geeft de nodige stimulansen.  

Wat willen we doen?  

2.1.1.Verenigingsleven 

 Wat verenigingen doen en kunnen doen, moet niet gebeuren door de overheid. De 
lokale overheid heeft t.o.v. het verenigingsleven een ondersteunende rol. Het 
stadsbestuur steunt het verenigingsleven en particuliere initiatieven op 
verschillende manieren: 

• Infrastructuur: Het stadsbestuur stelt stedelijke accommodatie ter 
beschikking tegen billijke tarieven. De zalen voor podiumkunsten moeten 
voortdurend aangepast worden aan de technologische ontwikkelingen. Het 
stadsbestuur investeert in meer vergaderruimtes die geschikt zijn voor het 
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gebruik van moderne apparatuur. De stad bemiddelt ook tussen 
verenigingen en scholen om schoolinfrastructuur ter beschikking te stellen 
buiten de schooluren en -dagen (zie ook thema ‘Brede school’, blz. …).    

• Logistiek: De stad leent allerhande materiaal uit. Door de toename van het 
aantal (stedelijke en particuliere) activiteiten is er regelmatig een tekort 
aan stadsmateriaal. Dat kan verholpen worden door: 

- aankoop van nieuw materiaal  

- het tijdelijk huren van materiaal door het stadsbestuur 

- het subsidiëren van verenigingen die zelf bijkomend 
materiaal huren. 

• Begeleiding: Verenigingen, groepen en individuen die bijzondere projecten 
op het getouw zetten, kunnen een beroep doen op deskundigen van de 
stedelijke dienst Cultuur. 

• Financieel: Het stadsbestuur kent ook infrastructuur-, werkings- en 
projectsubsidies toe. Verenigingen worden aangemoedigd hun eigen 
infrastructuur te verwerven en deze – indien mogelijk – ook ter 
beschikking te stellen van derden. Het globale subsidiebedrag wordt elke 
bestuursperiode geïndexeerd, parallel met de indexering van de retributies. 
De verhouding tussen werkings- en projectsubsidies moet nauw in het oog 
worden gehouden.  

 Een volledige, tijdige en heldere communicatie vanuit de stadsdiensten met het 
verenigingsleven wordt een specifiek aandachtspunt. Nieuwe verenigingen en 
verenigingen die een ingrijpende interne bestuurswissel hebben ondergaan, worden 
van nabij gevolgd door de cultuurbeleidcoördinator. 

2.1.2. (Semi-)professionele cultuurspelers   

 De voorbije jaren ontstonden er in Sint-Niklaas een aantal (semi-)professionele 
culturele organisaties: ’t Ey, De Casino, Theater Tieret, Theater Ondersteboven en 
Wase Artiestieke Projecten (Warp). Zij behoren in hun sector tot het beste wat 
Vlaanderen te bieden heeft en verdienen vanwege het stadsbestuur een specifieke 
aandacht en ondersteuning voor hun infrastructuur en werking. Daartoe wil de N-
VA een apart beleidskader ontwikkelen, dat complementair werkt met Vlaamse 
en/of provinciale ondersteuning.  

2.1.3. Stedelijke cultuurinstellingen 

 De stedelijke cultuurinstellingen van Sint-Niklaas zijn toonaangevend in 
Vlaanderen. Er wordt dikwijls naar hen gerefereerd als het gaat over cultuurbeleid 
in en van regionale centrumsteden. Sint-Niklaas moet de ambitie hebben om deze 
positie te consolideren en te verstevigen. De uitstraling binnen en buiten de stad 
kan versterkt worden door een nog betere afstemming van de programmatie en 
gezamenlijke projecten. Dit kan alleen met een duurzaam overleg tussen de dienst 
Cultuur, de verschillende cultuurinstellingen en het deeltijds kunstonderwijs. De 
cultuurinstellingen moeten ook meer ‘uitbreken’ door initiatieven op het getouw te 
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zetten in en met buurten, wijken, jeugdcentra, scholen, kerkgebouwen en i.s.m. 
bestaande verenigingen.  

 De N-VA wil het Cultuurcentrum verder laten uitblinken door een aantrekkelijk 
eigen aanbod en het voortzetten van een kwalitatieve dienstverlening in de 
receptieve werking. 

• De programmatie in Stadsschouwburg moet representatief blijven voor wat 
er inzake podiumkunsten in Vlaanderen en Nederland wordt aangeboden.  

• De vormingscursussen van het Cultuurcentrum zijn complementair met het 
aanbod in het deeltijds kunstonderwijs en het verenigingsleven. Voor de 
huisvesting van vormingscursussen moet een oplossing worden gevonden.  

• De tentoonstellingsprogrammatie van het Cultuurcentrum wordt gericht op 
hedendaagse kunst en onderscheidt zich daardoor van die van de 
Stedelijke Musea. Ze wordt afgestemd met de tentoonstellingen van de 
Koninklijke Wase Kunstkring, de Lucasgezellen en de Belseelse Kunstkring.  

• Het Cultuurcentrum van Sint-Niklaas blijft de motor van Wacco (het 
samenwerkingsverband van cultuur- en gemeenschapscentra in het Land 
van Waas en Dendermonde). 

 Na het nu al geslaagde Mercatorjaar 2012, wordt het vernieuwde Mercatormuseum 
het paradepaardje van de Stedelijke Musea (SteM).  

• De N-VA wil deze troef ten volle uitspelen. De collectie kan regelmatig in de 
kijker worden geplaatst door flankerende tijdelijke tentoonstellingen en 
andere initiatieven. Hetzelfde geldt voor de permanente collectie van SteM 
Zwijgershoek.  

• Het Internationaal Exlibriscentrum kan een scherpere profilering en een 
groter publieksbereik verwerven door – in eerste instantie i.s.m. Graphia – 
meer initiatieven, ook op andere locaties dan het SteM.  

• De N-VA wil de mogelijkheden van de Salons voor Schone Kunsten ten 
volle benutten: de vaste collectie met heel wat topwerken moet beter 
gevaloriseerd worden. De architectuur en de sociale geschiedenis van het 
gebouw zijn een verhaal apart, de bovenverdieping waar het Huis van de 
Sint is ondergebracht is aan een stevige opfrisbeurt toe en de interactie 
met de Stationsstraat als winkelstraat moet een nieuwe dynamiek krijgen 
na de heraanleg van de straat. 

• Leidraad bij de aankopen voor de Stedelijke Musea is de versterking van de 
bestaande collecties. 

 Prioriteit inzake de infrastructuur is de restauratie van het Huis Janssens, zetel van 
de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW). De 
Archeologische Dienst Waasland (ADW), de KOKW, het Breimuseum en Opdonder 
Vier zijn de bevoorrechte partners bij het uitstippelen van het museumbeleid. Voor 
de Archeologische Dienst Waasland (ADW) wordt de publiekswerking 
aangezwengeld. 
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2.1.4. Openbare bibliotheek en Stadsarchief 

 De N-VA engageert zich voor de realisatie van het nieuwbouwproject voor de 
Stedelijke Openbare Bibliotheek en het Stadsarchief op het Hendrik Heymanplein. 
De ‘Bib’ zal zich profileren als een eigentijds en toekomstgericht informatie- en 
kenniscentrum. Naast het uitlenen van boeken en andere informatiedragers en het 
gebruik van ICT-apparatuur worden ook verder literaire evenementen en 
leesbevorderende initiatieven op het getouw gezet. Het nieuwbouwproject zal de 
conservatie-opdracht, raadpleging en publiekswerking van het Stadsarchief 
aanzienlijk verbeteren. 

2.1.5. Monumenten en erfgoed 

 De N-VA wil het materieel en immaterieel cultureel erfgoed van Sint-Niklaas met de 
nodige aandacht en zorg omringen, zodat ze kan worden doorgegeven aan de 
volgende generaties. De monumenten op ons grondgebied vormen een staalkaart 
van eeuwen architectuurgeschiedenis. Enkele grote restauratiedossiers zijn lopende 
of dienen zich aan: de binnenrestauratie van de Collegekerk, de restauratie van de 
muurschilderingen in de Sint-Jozefkerk, de restauratiewerken aan de 
parochiekerken van Belsele en Sinaai, enz.   

 De beste garantie om historische gebouwen te bewaren is ze een hedendaagse 
bestemming te geven. Het stadsbestuur stelt, in overleg met het Centraal 
Kerkbestuur, het dekenaat Sint-Niklaas en de twaalf kerkfabrieken, een totaalplan 
op in uitvoering van de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ 
van Vlaams minister van onroerend erfgoed, Geert Bourgeois. Daarnaast wordt ook 
aandacht besteed aan ander religieus onroerend erfgoed, zoals kloosters en 
kapellen.  

 Het bijzonder kwetsbare art deco-patrimonium heeft nood aan extra aandacht. De 
N-VA wil eigenaars, bewoners, architecten en aannemers van werken beter en 
gerichter sensibiliseren van het unieke en waardevolle karakter van de art deco-
gebouwen en waarschuwen voor de onherstelbare schade die het gevolg kan zijn 
van zgn. kleine ingrepen (bv. reinigen en hervoegen van de gevel, schilderwerken 
en vervangen van deuren, ramen, glazen of kroonlijsten). Het premiestelsel voor de 
renovatie van het art deco-patrimonium wordt verfijnd met oog voor de maximale 
conservatie van art deco- elementen. 

 Het is een gelukkige evolutie dat het immaterieel cultureel erfgoed de jongste jaren 
opnieuw meer aandacht krijgt. Dit is mede te danken aan de kwaliteitsvolle en 
enthousiasmerende werking van de Erfgoedcel Waasland en andere initiatieven. 
Tradities worden in ere gehouden maar evolueren ook mee met hun tijd, ook in 
Sint-Niklaas. De vernieuwde aandacht en aanpak rond het sinterklaasgebeuren, de 
stadsreuzen en het Reynaertepos bewijst dit. De N-VA wil samen met de 
bevoorrechte partners in het erfgoedbeleid, o.m. de Kon. Oudheidkundige Kring van 
het Land van Waas (KOKW), de Bibliotheca Wasiana, de heemkundige verenigingen 
van Sinaai en Nieuwkerken, de volkskunstgroepen, het Reynaertgenootschap, de 
Reuzengilde Sint-Nicolaas en het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, het 
immaterieel erfgoed blijvend financieel en materieel ondersteunen.  
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2.1.6. Vlaamse feestdag 

 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 dat het stadsbestuur, in samenwerking met de 
Cultuurraad en de plaatselijke verenigingen, in elke deelgemeente de viering van 
de Vlaamse feestdag op passende wijze organiseert tijdens de week voorafgaand 
aan 11 juli. De officiële plechtigheid vindt verder plaats op 11 juli zelf in het 
stadhuis. Het stadsbestuur ondersteunt de particuliere initiatieven in het kader van 
de Vlaamse feestdag (buurtbarbecues, activiteiten van verenigingen, enz.). 

2.1.7. Cultuurraad 

 De N-VA hecht een groot belang aan betrokkenheid en inspraak, die op zich ook 
democratische waarden zijn. Daarom zal de N-VA erover waken dat de Cultuurraad 
een actieve rol kan spelen in de beleidsvoorbereiding én -uitvoering. De 
Cultuurraad en de deelcultuurraden in de deelgemeenten worden ook betrokken bij 
de stedelijke feest-, kermis- en evenementenprogrammatie. 

   

 



 

Verkiezingsprogramma N-VA Sint-Niklaas 14.10.2012  Pagina 16 van 59 
 

2.2. JEUGD  

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Een plekje voor de kinderen om te spelen zonder dat ze weggejaagd worden.’ 

 

Onze visie 

Voor de N-VA behelst een volwaardig jeugdbeleid zowel de georganiseerde als de niet-
georganiseerde jeugd. Alle vormen van het jeugdverenigingsleven moeten kunnen 
rekenen op steun van de stad: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerking,… 

Het jeugdbeleidsplan 2010-2013 dat de gemeenteraad in 2010 goedkeurde, na ruime 
consultatie en inspraak van de verschillende jongerenvereniging en jeugdraad is onze 
leidraad. Het meerjarenplan dat het stadsbestuur zal opstellen moet jongeren alle kansen 
geven.  

Het stadsbestuur, in samenwerking met de schepen van Jeugd en de jeugdraad, geeft bij 
elke beslissing met impact op de jeugd een omschrijving van de gevolgen voor kinderen 
en jongeren.  

Wat willen we doen? 

2.2.1. Jeugdbewegingen 

 De jeugdbewegingen moeten verder gesteund worden. Deze steun is zowel  

• materieel: steun voor infrastructuur en materiaal als  

• fiscaal: verruiming van de vrijstellingen van retributies voor het gebruik 
van de stedelijke infrastructuur.  

 De stad steunt expliciet initiatieven van jeugdbewegingen om kansengroepen te 
benaderen. 

2.2.2. Jeugdhuizen 

 In samenspraak met de verschillende vzw’s blijft het stadsbestuur verder 
investeren in de infrastructuur: in Nieuwkerken werd een nieuw jeugdhuis gebouwd 
en in Sinaai liggen er concrete plannen voor de bouw van een nieuw jeugdhuis. Ook 
de kernstad beschikt over de nodige jeugdontmoetingscentra. Enkel in Belsele blijft 
een deftig jeugdhuis achterwege en vraagt de N-VA dat daar eindelijk werk van 
wordt gemaakt.  

 Het stadsbestuur zal het multifunctioneel gebruik van deze infrastructuur actief 
stimuleren.   

2.2.3. Speelpleinwerkingen 

 De Sint-Niklase speelpleinwerkingen en de vzw Speelpleinwerkingen Waasland 
willen een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod uitwerken voor alle kinderen en jongeren 
uit Sint-Niklaas tijdens de vakantieperiodes. Zowel in de kernstad als in de 
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verschillende deelgemeenten moet dit aanbod behouden en waar mogelijk versterkt 
worden. Om dit waar te maken zal het stadsbestuur de speelpleinwerkingen actief 
ondersteunen.  

  De N-VA onderschrijft het memorandum dat de speelpleinwerking aan het huidig 
stadsbestuur heeft overhandigd.  

2.2.4. Jeugdraad 

 De Jeugdraad moet meer verantwoordelijkheid krijgen en een duidelijke stem 
hebben in het gemeentebestuur. Het stadsbestuur vraagt ieder voorjaar de 
jeugdraad om input bij de voorbereiding van de opmaak van de begroting, zodat zij 
gericht en efficiënt kunnen meewerken aan het beleid. Dit gebeurt binnen de 
marges van het Witboek en het bestaande financieel kader. 

 Het stadsbestuur betrekt de jeugdraad vooraf en tijdig bij het plannen,  uitwerken 
en uitvoeren van het beleid.  

  De Jeugdraad wordt ook betrokken in de feest- en kermisprogrammatie van de 
stad. 

2.2.5. Kampeer-en Speelterreinen/bossen 

 De N-VA wil in heel de stad avontuurlijke, groene speelterreinen en speelbossen 
ontwikkelen. In elke deelgemeente moet er toegankelijk speelbos zijn.  

 Bij reeds bestaande verkavelingen wordt bekeken of er op voldoende locaties 
toegankelijke speelpleintjes en –bossen zijn. Zo niet, moet hierin worden 
geïnvesteerd.  

 Ook bij nieuwe verkavelingen moet er altijd aandacht zijn voor speelpleintjes en –
bos. 

 Het stadsbestuur bekijkt of ze domein Westakkers tegen een redelijke prijs kan 
kopen. De inrichting van dit nieuwe domein moet tegemoetkomen aan de vraag 
naar verblijfsgelegenheid voor jeugdbewegingen (paviljoenen en 
kampeerterreinen). Er wordt bekeken of een veilige en natuurvriendelijke 
verbinding naar het nabijgelegen domein 't Ster kan gegarandeerd worden. Als het 
domein wordt gekocht door een privé-instantie, neemt het stadsbestuur de nodige 
initiatieven om duidelijk afspraken te maken omtrent (speel)bos en groene zone. 

 Het stadsbestuur zal initiatieven moeten nemen voor het openstellen van bossen in 
particulier bezit. Deze openstelling moet via wederzijdse samenwerking een bonus 
vormen voor zowel de jeugd als de eigenaar (bijdrage van bezoekende 
jeugdverenigingen in het bosbeheer en het onderhoud van het bos). 

 Het stadsbestuur zoekt partners voor een jeugdherberg in Sint-Niklaas. Het huidige 
jeugdverblijfcentrum Heywijck wordt verder opgewaardeerd. 
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2.3. SPORT  

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Plaats vinden in een sporthal voor de eigen ploeg is praktisch onmogelijk.’ 

 

Onze visie 

Bij de vorige bestuursperiode lag de focus op sport voor iedereen in een kwalitatieve  
sportomgeving met de nodige begeleiding. In Sint-Niklaas zijn veel sportclubs actief, 
waar heel wat vrijwilligers zich inzetten om hun leden een leuke sportervaring te bieden.  

Het stadsbestuur creëert de juiste omstandigheden om het sportaanbod laagdrempelig 
en gevarieerd te maken en te houden voor iedereen.  

Naast het recreatieve sporten, heeft Sint-Niklaas ook enkele (semi-)professionele 
sportclubs met specifieke noden. Voor hen moet de stad een apart beleidskader 
uittekenen. De uitdaging is een balans vinden tussen de gezonde ambitie van de clubs en 
de financiële draagkracht van de stad. 

Wat willen we doen? 

2.3.1.Ondersteunen van initiatieven en clubs die zich richten op zoveel mogelijk 

doelgroepen (met speciale aandacht voor personen met een beperking, kansarmen en 
ouderen): 

 Sportinitiaties waarbij sportclubs zelf naar speelpleintjes, buurtpleinen, rusthuizen 
enz. gaan om jong en oud kennis te laten maken met specifieke sporten. Deze 
werken als opstapje naar (anders)georganiseerde sport.  

 Promoten van sport en sportclubs tijdens evenementen met groot bereik (zoals de 
sportmarkt, ‘wereldmarkt’ tijdens de vredesfeesten).  

 Het zoeken van partners voor een verdere uitbouw van het aanbod voor 12+ 
jongeren, sportkampen en specifiek aanbod voor  deze doelgroep.  

2.3.2. Inzetten op kwalitatieve sportinfrastructuur 

 De stad heeft in de afgelopen decennia geïnvesteerd in eigen sportinfrastructuur 
(sporthallen, zwembad, atletiek en looppiste, kunstgrasvelden). De stad stelt een 
meerjaren-sportinfrastructuurplan op om:  

• de infrastructuur aan te passen aan de noden van de sporten, clubs 
en sporters van vandaag. Het gaat hier zowel over de kwaliteit als de 
capaciteit van de infrastructuur. Zo pleit de N-VA ook voor een 
volwaardige accommodatie voor de judosport. 

• de levensduur van de bestaande investeringen te verlengen en 
energiezuinig te maken. 
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 Sportclubs die eigen infrastructuur hebben, moeten steun krijgen voor 
investeringen die: 

• energie helpen besparen,  

• de toegankelijkheid en de veiligheid van de accommodatie 
verbeteren, hygiëne verhogen (sanitair) 

 Ook eigenaars/verhuurders van sportinfrastructuur kunnen op steun rekenen van 
de stad. De stad zal extra voorwaarden formuleren aan deze verhuurders (b.v. een 
minimum duur van verhuur, of infrastructuur openen voor meer verenigingen en 
sporten). 

 Alvorens te investeren in nieuwe infrastructuur, kijkt de stad eerst naar de 
bestaande, niet openbare privé-sporthallen en sportterreinen (vooral scholen) als 
supplement voor de bestaande infrastructuur. Onder een nieuw te bepalen 
raamakkoord zullen scholen hun infrastructuur kunnen beschikbaar stellen en 
verzekeren. Naast een faire vergoeding zullen de verhuurders ook 
investeringssteun kunnen genieten onder gelijkaardige voorwaarden als privé-
verhuurders. 

2.3.3. Verdere steun aan lokale sportverenigingen  

 In de eerste plaats moeten de clubs beschikken over een geschikte sportplek. De 
stad treedt coördinerend op en zoekt naar plaats en ruimte binnen de bestaande, 
beschikbare infrastructuur. Lokale clubs moeten deze infrastructuur aan een billijke 
prijs kunnen huren. 

 Daarnaast kunnen clubs genieten van werkingssteun in bepaalde precies 
omschreven gevallen: speciale aandacht gaat naar de jeugdwerking en 
doelgroepenbeleid. De criteria zullen opgesteld en toegepast worden in nauwe 
samenspraak met de stedelijke sportraad. 

 De stad moet ook aandacht hebben voor de kwaliteit van de jeugd- en 
sportbegeleiders. Ze  kan hier een ondersteunende rol spelen door het volgen van 
cursussen te stimuleren, door deze zelf te organiseren of een subsidie te voorzien. 
De kwaliteit van de begeleiding is immers even belangrijk als een kwalitatieve 
infrastructuur. 

 De budgetten voor amateurclubs zijn beschermd en worden gescheiden gehouden 
van de budgetten voor de (semi)professionele clubs. 

2.3.4. Aandacht voor de (semi-)professionele sportbeoefening 

 De stad werd verrast in enkele sportdossiers in de afgelopen bestuursperiode, met 
een belangrijke investeringskost voor de stad tot gevolg. 

 De N-VA wil een partnerschap afsluiten met alle nationaal actieve sportclubs. 
Daarbij zal voor elke sportclub een ‘één-loket’-principe gelden. De contacten met de 
stad gaan via 1 contactpersoon die alle stadsdiensten vertegenwoordigt. Op die 
manier spelen we sneller op de bal en worden dossiers ruim op tijd besproken en 
afgehandeld. Dat creëert duidelijkheid voor de stad en voor de clubs in kwestie. 
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 Het nieuwe stadsbestuur werkt een totaalvisie uit hoe stedelijke infrastructuur 
contractueel ter beschikking wordt gesteld van de verschillende clubs om klaarheid 
te scheppen over b.v. het verdelen van de lasten voor infrastructuurinvesteringen. 
Deel van zo’n totaalvisie zijn: licentieaanvragen die ook investeringen in 
infrastructuur vereisen kunnen enkel in samenspraak met de stad aangevraagd 
worden. Steun van de stad zal ook afhangen van de mate waarin de club zich als 
Sint-Niklase club profileert en er kwalitatief aan jeugdwerking wordt gedaan in Sint-
Niklaas. De clubs werken met een ‘open boek principe’ t.o.v. de stad. 
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2.4. ONDERWIJS 

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘De scholen brengen leven in de stad. Dat moet zo blijven.’ 
 
 

Onze visie   

Sint-Niklaas is een echte scholenstad, waar elke dag enkele duizenden kinderen en 
jongeren school lopen. Heel wat jongeren volgen lessen in het secundair onderwijs vanuit 
de omliggende gemeenten.  

De meeste van deze kinderen en jongeren doorlopen, een ‘normale’ schoolloopbaan. 
Voor een aantal jongeren verloopt de schoolloopbaan problematisch. Dit gaat vooral over 
jongeren in het BSO en DBSO. Zij kampen met problemen als vroegtijdig de 
schoolverlaten en zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. Slechts 28% van de 
laaggeschoolde jongeren neemt deel aan beroepsopleidingen bij de VDAB. Andere 
pijnpunten zijn spijbelen, druggebruik en schoolse vertraging.  

Het stadsbestuur kan in deze niet alles oplossen, maar wel een regierol op zich nemen 
om de verschillende actoren op het terrein bij elkaar te brengen en samen naar 
oplossingen te zoeken via het flankerend onderwijsbeleid.  

9 op 10 volwassenen zijn tevreden over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de 
stad. Dit slaat vooral op de kwaliteit van het educatief aanbod (infrastructuur, 
schoolomgeving, ondersteuning bij problemen, waardering voor onderwijsvormen en 
onderwijsniveaus). Dit willen we ondersteunen en zo houden.  

Wat willen we doen? 

2.4.1. Nog meer inzetten op en uitwerken van: 

 De synergie tussen de beide academies en de Vrije Ateliers waarbij de eigenheid 
(qua aanpak, onderwijsvorm, e.d.)van de drie instellingen bewaard blijft.  

 Het begrip ‘brede school’ wordt maximaal in praktijk gebracht. 

 Samenwerking met de lokale politie inzake spijbelen en spijbelacties en 
leerplichtcontrole.  

 Versterkte samenwerking tussen bedrijven, KMO’s, Unizo, VOKA en de secundaire 
scholen voor het aanbieden van stageplaatsen. Dit kan het spijbelgedrag bij 
jongeren ontmoedigen. (zie ook punt 4 FOB). 

 Het Deeltijds kunstonderwijs, aangeboden ‘op redelijke afstand’ voor alle kinderen. 
N-VA pleit voor een zo ruim mogelijke ondersteuning van het deeltijds 
kunstonderwijs in de stad. We moeten actief op zoek gaan naar oplossingen voor 
de infrastructurele problemen in de hoofdgebouwen, de Rolliersstraat, de Rode 
Kruisstraat en de deelgemeenten.  

 Ondersteunen van huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren, vb. de 
Regenboog, een jeugdvereniging die zich inzet voor kinderen van de lagere school 
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waarbij er thuis een moeilijker werkklimaat is. Deze ondersteuning kan ook 
georganiseerd worden in de school (zie brede school).  

 Levenslang en levensbreed leren. In een kennismaatschappij waarin wordt 
aangestuurd op levenslang leren, is de aanwezigheid van hoger onderwijs een 
belangrijk pluspunt. Het stadsbestuur verdedigt deze aanwezigheid en helpt bij een 
optimale integratie ervan in de regio.  

 Verdere ondersteuning Nederlands als 2de Taal en Het Huis van het Nederlands.  

2.4.2. Verkeersveiligheid 

 De N-VA wil de verkeersveiligheid in de onmiddellijke en ruimere omgeving van alle 
scholen optimaliseren in samenwerking met de directies, leerkrachten, leerlingen en 
ouders. Sint-Niklaas stapt op termijn in het Octopusproject, dat de 
verkeersveiligheid rondom de scholen optimaal garandeert.  

 Als eerste stap moet het stadsbestuur alle blinde vlekken van zone-30 in de brede 
schoolomgeving wegwerken, de zwarte punten aanpakken en de zone-30 strikt 
handhaven.  

 De N-VA wil de jeugd stimuleren te voet of met de fiets naar school te gaan. 
Daarom moet de stad nog meer inzetten op het promoten van veilige fietsroutes, 
wegwerken van hiaten in de fietsroutes en het onderhoud van fietspaden. De N-VA 
ijvert voor nog intensere verkeersopvoeding door het ontwikkelen van een mobiel 
verkeerspark.  

2.4.3. Brede school 

 De N-VA zet volop in voor de ‘brede school’. Schoolgebouwen moeten toegankelijk 
zijn na en buiten de schooluren, ook tijdens de vakanties  voor b.v. sport- en 
speelpleinwerking, voor het verenigingsleven, hobby-, amateurclubs.  

 Het stadsbestuur neemt de regie op zich, via het flankerend onderwijsbeleid, zodat 
er goede en bindende afspraken kunnen gemaakt worden in verband met kostprijs, 
toegang, verzekering, verantwoordelijkheden, toezicht, onderhoud, e.d. 

2.4.4. Flankerend onderwijsbeleid (FOB) 

 De bestaande structurele samenwerking tussen het stadsbestuur en alle scholen 
rond een brede waaier maatschappelijke en culturele acties, de verkeersveiligheid 
(zie punt 2), drugspreventie, spijbelbeleid, cultuurparticipatie, sportbeoefening, 
bibliotheekwerking, museum… wordt versterkt door een doorgedreven integratie en 
coördinatie van de acties. 

 Het flankerend onderwijsbeleid van de stad, dat focust op de gelijke groeikansen, 
sluit hier naadloos bij aan: kostenverlagend beleid, inspanningen voor 
kleuterparticipatie aan het onderwijs. 

 Het overleg met de VDAB en het deeltijds en volwassenonderwijs wordt 
geïntensifieerd. Het Flankerend Onderwijs Beleid  neemt de regisseursrol op zich 
om bedrijven en scholen bij elkaar te brengen om het aanbod van stageplaatsen 
voor leerlingen en de begeleiding van jongeren naar jobs te verhogen. Op die 
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manier kan het spijbelen van leerlingen uit het DBSO en de uitstroom van 
laaggeschoolde jongeren significant dalen.  

 Ochtend- en avondtoezicht creatief invullen met huiswerk-, taal-, lees- en 
bewegingsprojecten. Dit kan ook passen in een actie ‘taalbeleid Nederlands’ voor 
kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands, naast een aangepast 
vrijetijdsaanbod.  

 Organiseren van Alfaklassen voor specifieke doelgroepleerlingen in het secundair 
onderwijs. Deze klassen worden ingericht voor jongeren die geen recht hebben op 
OKAN-lessen, maar toch nood hebben aan meer lessen Nederlands. 

 De N-VA ijvert voor nog meer kleuterparticiaptie via de ontwikkeling van aanbod in 
en rondom de school. Activiteiten tussen school, ouders en kinderen worden 
ondersteund. 

2.4.5. Inventaris maken van de onderwijscapaciteit 

 Het stadsbestuur laat een inventaris maken van de totale onderwijscapaciteit, volgt 
deze actief op en speelt pro-actief in op toekomstige noden. Dit kan door in nieuwe 
wijken en bij het opstellen van het structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
de nodige ruimte voor scholen te voorzien. Dit alles gebeurt in samenspraak met de 
verschillende netten. 
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2.5. SOCIALE ZAKEN 

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Moeten senioren naar de stad verhuizen als ze in een rusthuis gaan?’ 
 
‘Ruimte voor mijn kindjes, maar ook voor hun oma aub!’ 
 
‘Waar heb ik recht op? Het is veel te ingewikkeld.’ 
 
‘Die wachtlijsten voor de sociale woningen: wordt daar iets aan gedaan?’ 

 

 

Onze visie 

Ondanks het feit dat Vlaanderen een rijke regio heet te zijn, leven ongeveer 12 procent 
van de Vlamingen onder of net op de armoederisicodrempel. De gevolgen van een leven 
in armoede zijn gekend en gaan van slechte huisvesting over meer gezondheidsklachten 
tot sociale uitsluiting.  

Sociaal beleid betekent natuurlijk veel meer dan armoedebestrijding alleen. De waaier 
van diensten op lokaal niveau wordt alsmaar ruimer, de uitdagingen waaraan 
gemeentebesturen en OCMW’s het hoofd moeten bieden, wordt steeds groter. Deze 
dienstverlening is vaak ondoorzichtig voor de burger en in het bijzonder voor zij die er 
vaak nood aan hebben. Bovendien is het evenwicht tussen rechten en plichten, tussen 
individuele verantwoordelijkheid en maatschappelijke solidariteit in sommige gevallen 
zoekgeraakt.  

Een geloofwaardig en gedragen sociaal beleid is er een van goede zorgen, maar staat of 
valt ook met heldere afspraken.  

De N-VA wil inzetten op een effectief lokaal sociaal beleid, waarbij iedereen gelijke 
toegang krijgt tot het recht op een menswaardig leven.  

Wat willen we doen?  

2.5.1. Zorg en opvang 

 Sint-Niklaas evolueert mee met de trend naar wonen op maat.  Dit betekent naast  
voldoende woonzorgcentra en serviceflats, ook aandacht voor andere woonvormen 
zoals aanleunwoningen, kangoeroewoningen, flats voor bejaarden, residenties, 
sociale huisvesting aangepast voor ouderen. Deze woonvormen sluiten zoveel 
mogelijk aan bij de vertrouwde leefomgeving. In nieuwe wijken en woonprojecten 
moet het stadsbestuur zorgen voor een sociale mix en voor deze verschillende 
woonvormen. Dit versterkt immers het sociaal weefsel in de stad en vormt een 
buffer tegen vereenzaming. 

 Het aanbod residentiële ouderenzorg is in het kerngebied van de stad groter dan in 
de deelgemeenten. De N-VA pleit voor een goede spreiding, zodat ouderen in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. In nieuwe woonprojecten wordt 
telkens huisvesting voor ouderen (flats voor bejaarden, kangoeroewoningen, …) 
voorzien. 
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 Iedereen moet een beroep kunnen doen op gezinszorg volgens zijn of haar 
behoefte. Gezinszorg op maat betekent immers dat oudere mensen zolang mogelijk 
in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Deze gezinszorg moet 
betaalbaar zijn voor iedereen. Naargelang de behoefte bestaat gezinszorg uit 
persoonsverzorging, huishoudelijke zorg, schoonmaakhulp, psychosociale en 
pedagogische ondersteuning. Het stadsbestuur maakt dus verder werk van de strijd 
tegen zowel kindermishandeling, partnergeweld als oudermishandeling. Daarvoor is 
een intense samenwerking met de politie een noodzaak.  

 Het Huis van het Kind biedt Opvoedingsondersteuning aan ouders en oplossingen 
voor probleemsituaties. De N-VA wil dan ook ‘Het Huis van Kind’ verder 
ondersteunen en nieuwe initiatieven ontwikkelen waar en wanneer nodig. Zo wil de 
N-VA ook extra ondersteuning voor de campagne rond borstvoeding, naar analogie 
van ‘De Bakermat’ in Leuven.  

 Voorschoolse kinderopvang speelt een belangrijke rol in het leven van gezinnen. Dit 
leidt tot een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt, zorgt voor een vlotte overgang 
naar onderwijs, en stimuleert de gelijke kansen. In Sint-Niklaas zijn er 50 plaatsen 
per 100 kinderen. Dit betekent dat vele jonge ouders te maken krijgen met een 
zoektocht naar een geschikte plaats voor kinderopvang. Slechts 62% van de 
inwoners zijn tevreden over het aanbod kinderopvang in de buurt. Het stadsbestuur 
neemt de regie op zich om die zoektocht voor jonge ouders te vergemakkelijken en 
zorgt voor een centrale databank waarop de plaatsen voor kinderopvang te vinden 
zijn. 
Voor stedelijk georganiseerde kinderopvang wordt een voorrangsregeling 
uitgewerkt voor kinderen van werkende of actief werkzoekende ouders (+ idem 
voor speelpleinwerking e.d.), uiteraard binnen het decretaal kader. 

 Buitenschoolse opvang (zie ook hoofdstuk onderwijs)  

 N-VA pleit voor extra vakantieopvang voor +12-jarigen met aangepaste 
activiteiten. Vb. sportkampen… Bij vakantiekampen moeten leden van eenzelfde 
gezin te samen kunnen deelnemen. 

2.5.2. Seniorenbeleid 

 Met het groeiend aantal senioren in onze samenleving,  pleit de N-VA voor een 
volwaardig seniorenbeleid onder de bevoegdheid van één schepen.   Opdrachten 
voor deze schepen kunnen zijn:  

• Ondersteunen van de seniorenadviesraad 

• Informatiecampagnes organiseren over voedingsgewoonten, 
valpreventie, aanbod en gebruik van verschillende vervoersmiddelen 
en verkeersregels, informatie over ouderdomsziekten, gebruik van 
geneesmiddelen, samenwerking met de lokale verenigingen die zich 
richten op ouderen.  

• Programma’s ontwikkelen die ouderen aanzetten tot een gezonde en 
actieve levensstijl 

• Senioren aanzetten tot vrijwilligerswerk 
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• Aandacht voor specifieke ouderenproblematieken, zoals 
oudermishandeling, of mishandeling van hulpbehoevenden in 
rusthuizen.  

 N-VA pleit voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor alle senioren, met 
bijzondere aandacht voor de dagprijzen in WZC’s en huurprijzen van serviceflats. 
Daarnaast moeten er voldoende opvangmogelijkheden voorzien worden voor 
uitzonderlijke situaties, vb. kamers voor kortverblijf, dag- en nachtopvang in 
WZC’s. 

 Er wordt een uitgebreid en aangepast cultureel en recreatief aanbod voorzien 
binnen de huidige culturele en sportieve structuren, ook overdag. Op ‘De Ster’ komt 
er een openluchtfitnesstraject, aangepast aan senioren en mensen met een 
handicap.  

 Bij het (her)inrichten van straten, pleinen en ook speelpleinen worden 
voorzieningen voorzien voor ouderen, zoals bv. zitbanken.  

2.5.3. Personen met een handicap 

 N-VA gaat voor een inclusief beleid. Binnen elk beleidsdomein houdt het 
stadsbestuur en stadsdiensten rekening met de noden en bekommernissen van 
personen met een handicap. Integrale toegankelijkheid wordt een beleidsdoel, 
d.w.z. dat alle voorzieningen (gebouwen, diensten, de publieke ruimte) effectief 
bereikbaar, betreedbaar, betaalbaar en bruikbaar zijn voor iedereen.  

 Er wordt dus werk gemaakt van liften in openbare gebouwen (zoals het 
gemeentehuis van Belsele) en meer en betere oversteekplaatsen. Bij het 
(her)inrichten van straten en pleinen wordt rekening gehouden met personen met 
een handicap, rolstoelgebruikers, kinderwagens, …  

 Het stadsbestuur geeft een premie aan handelszaken die hun zaak beter 
toegankelijk maken voor personen met een handicap (een aangepast toilet, een 
aangepaste inkomdeur, het verlagen van de inkom, … ). 

 Sint-Niklaas zet reeds in op zorg op maat voor personen met een handicap. Sinds 
2006 is het aantal personen met een handicap in de Centrale registratie van 
Zorgvragen in Sint-Niklaas verdubbeld. Sint-Niklaas kent van alle centrumsteden 
echter de langste wachttijden. Voor de N-VA  is dus belangrijk dat er voldoende 
opvangplaatsen zijn om die wachtlijsten in te korten.  

2.5.4. Strijd tegen de armoede 

 OCMW en stadsbestuur ondersteunen hun cliënten zo transparant mogelijk. De 
focus ligt op responsabilisering en zelfredzaamheid als remedie tegen de armoede. 
Tegenover het verkrijgen van bepaalde rechten (ontvangen van een leefloon) staan 
ook bepaalde plichten (effectief zoeken naar een job, volgen van bijkomende 
opleidingen).  

 De samenwerking tussen OCMW, stadsbestuur en alle betrokken actoren leidt tot 
een individueel begeleidingstraject. De sociale economie wordt aangewend als 
doorstroming naar de reguliere economie.  
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 Het OCMW, sociale assistenten en de arbeidsauditeur werken samen binnen de 
grenzen van hun beroepsgeheim in de strijd tegen de sociale fraude.  

 Gefailleerde ondernemers zullen geïnformeerd worden over de mogelijkheden van 
ondersteuning door het OCMW om armoede te vermijden.  

2.5.5. Toegang tot de gezondheidsverstrekking  

 Vele studies wijzen uit dat lager opgeleiden, jongere leeftijdsgroepen en niet-
Belgen meer gezondheidsproblemen hebben en dat ook de toegang tot de 
gezondheidsverstrekking problematischer verloopt. De N-VA pleit er dus voor dat 
zorg en opvang voor iedereen financieel haalbaar zijn en dat iedereen gebruik kan 
maken van de gezondheidsdiensten en welzijnsvoorzieningen ondanks hun 
financiële toestand. Het Sociaal Huis, waar ook het OCMW deel van uit maakt, is 
drempelverlagend en maakt de mensen wegwijs in de wirwar van de verschillende 
hulpdiensten. 

 Zorgverleners krijgen een aangepaste parkeerkaart. Op die manier kunnen zij bij 
huisbezoeken vlot en snel parkeren.  

 Het stadsbestuur zal de lokale huisartsenwachtdienst logistiek en organisatorisch 
ondersteunen.  

2.5.6. Informatie- en dienstverlening in een toegankelijk en transparant Sociaal 

Huis 

 N-VA steunt de verdere uitbouw van het Sociaal Huis, zoals voorzien in het 
zorgstrategisch plan. Een van de prioriteiten van het Sociaal Huis blijft het 
verstrekken van informatie zowel via de klassieke wegen (stadskroniek, kranten, 
folders, welzijnsgids, …) als via de  nieuwe communicatiemiddelen (internet). 

 Vooral mensen in armoede hebben ondersteuning nodig op vlak van 
gezondheidszorg, aankopen van energie, schuldbemiddeling. Een meer pro-actieve 
aanpak van het OCMW op een breder aantal domeinen, kunnen latere problemen 
beperken.  

2.5.7. Lokaal dienstencentrum 

 In Sint-Niklaas woont minder dan de helft van de bevolking binnen 1.500m 
loopafstand van een lokaal dienstencentrum. Een stad of gemeente kan per 15 000 
inwoners subsidies krijgen voor een lokaal dienstencentrum. Het is dan ook niet 
meer dan normaal dat elke deelgemeente zijn eigen dienstencentrum krijgt. Daarin 
kunnen zoveel mogelijk diensten gecentraliseerd worden, zodat het eenvoudiger 
wordt voor inwoners om geholpen te worden.  

2.5.8. Oprichten van een gezondheidsraad  

 De N-VA steunt de oprichting van een gezondheidsraad. Deze biedt een platform 
waar alle zorgverstrekkers problemen kunnen melden en samen meezoeken naar 
oplossingen.  

 

 



 

Verkiezingsprogramma N-VA Sint-Niklaas 14.10.2012  Pagina 28 van 59 
 

2.5.9. Emancipatie – diversiteit 

 Diversiteit: De Sint-Niklase samenleving is de laatste jaren steeds diverser 
geworden, op etnisch, cultureel en religieus vlak. Ook qua gezinssamenstelling is de 
samenleving geëvolueerd. Het stadsbestuur heeft als opdracht elke inwoner zoveel 
mogelijk te betrekken bij het stedelijk beleid. Elke inwoner moet evenwaardige 
kansen krijgen: 

• Verenigingen en organisaties worden gestimuleerd te mikken op een 
divers doelpubliek.  

• Ouders van leerlingen van allochtone afkomst worden actief 
aangemoedigd om deel uit te maken van de ouderraad van de school 
van hun kinderen, van het wijkbestuur of wijkcomité.  

• Het stadsbestuur heeft een voorbeeldfunctie en het personeelsbeleid 
reflecteert de diversiteit van de Sint-Niklase bevolking.  

 Emancipatie: Gelijke kansen voor vrouwen en mannen realiseren blijft belangrijk 
voor het stadsbestuur. De N-VA pleit dan ook voor een verdere ondersteuning van 
de emancipatieraad. In alle beleidsdomeinen is  gender-neutraliteit vanzelf-
sprekend. 

2.5.10. Sociale huisvesting 

Onze visie 

‘Betaalwaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen’ is ons uitgangspunt voor het 
woonbeleid. De beste vorm van pensioensparen is een eigen huis kopen. Een eigendom 
is een sterke bescherming tegen armoede. Een huis bouwen of kopen is de afgelopen 
jaren een pak lastiger geworden voor een gewone Vlaming door de stijgende grond-en 
grondstoffenprijzen.  De Sociale huisvesting is daarom meer dan terecht een topprioriteit 
in het lokale woonbeleidsplan van de stad.  

De Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (SNMH) is de centrale speler in het 
huisvestingsbeleid van de stad: het verhuurt zo’n 1560 woningen. Dit is ruimschoots 
onvoldoende. We stellen vast dat de wachtlijst de afgelopen jaren stelselmatig gegroeid 
is. In 2003 stonden er 1172 kandidaten op die wachtlijst, eind 2011 is dit al gegroeid tot 
1857, met als gevolg steeds langere wachttijden.  

Het Grond- en Pandendecreet legt op dat er voor de periode 2009-2020 496 sociale 
huurwoningen bij moeten komen. 

Daarnaast is er de Waasse Landmaatschappij (W.L.M.), verantwoordelijk voor de sociale 
koopwoningen op het grondgebied van de 7 Wase gemeenten. Sinds de oprichting 
realiseerde de WLM gemiddeld 35 koopwoningen op jaarbasis. In het register staan er 
341 kandidaat-kopers ingeschreven voor Sint-Niklaas en 41 voor de Mierennest. 

Het Grond- en Pandendecreet voorziet ook in een objectief voor sociale koopwoningen 
tegen 2020 van 257 voor Sint-Niklaas. Om het sociaal objectief voor koopwoningen te 
realiseren én om de wachtlijst (inschrijvingsregister) terug te dringen zullen de 
bouwactiviteiten van de WLM dus niet mogen stilvallen. 
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Wat willen we doen? 

 Alle woonactoren, met de SNMH als spil, werken mee aan de uitvoering van de 
2020 doelstellingen.  

 Door de verschillende projecten die op stapel staan, zullen er de komende jaren 
heel wat sociale woningen gecreëerd worden door de SNMH. Tegen 2014 zijn voor 
71,5 miljoen euro investeringen gepland (projecten Beenaertwijk, de stadszalen, de 
Watermolenwijk, Vijfstraten en de Clementwijk).  

 Door een strikter beleid inzake het innen van huurgelden is de SNMH er de 
afgelopen jaren in geslaagd om de huurachterstallen terug te dringen. In 2007 
bedroeg die huurachterstal nog meer dan 80.000 euro, in 2011 bedroeg die 58.000 
euro. We moeten dit strikte pad van inning van huurgelden verderzetten.  

 De sterke wil en de verplichting om bijkomend te investeren in sociale 
huurwoningen enerzijds, en de beperkte inkomsten anderzijds, zorgen ervoor dat 
de financiële toestand van de SNMH niet rooskleurig oogt. In eerste instantie dient 
de SNMH haar organisatie efficiënt te beheren. Daarnaast kan samen met het 
stadsbestuur bekeken worden hoe we bepaalde investeringen kunnen versnellen. 
Concreet denken we hierbij bijvoorbeeld aan kortlopende leningen. 

 Zowel bij renovaties als bij nieuwbouw, houdt de SNMH rekening met de 
normeringen inzake energievriendelijkheid, daarbij is investeren in dakisolatie bij 
renovaties de prioriteit.  

 De samenwerking met private ontwikkelaars blijft voor de N-VA ook een belangrijke 
piste om in de toekomst te voorzien in een voldoende, geïntegreerd en gespreid 
sociaal woonaanbod. In nieuwe verkavelingen of bij grote renovaties wordt 
gestreefd naar een sociale mix van koop- en huurwoningen, grote en kleine 
woningen, huizen en appartementen. 

 De afgelopen jaren is de SNMH samenwerkingsverbanden gestart met een aantal 
sociale organisaties. Op die manier wordt specifiek ingezet op een aantal bijzondere 
doelgroepen: personen met een handicap en ouderen. De N-VA steunt expliciet 
deze aanpak. 

 Tot slot pleit de N-VA voor een bundeling van de krachten op het vlak van sociaal 
wonen. Op dit moment is het zo dat de Waasse Landmaatschappij sociale 
koopwoningen realiseert, de SNMH sociale huurwoningen. Een versterkte 
samenwerking, ja zelfs een fusie tussen beide organisaties, behoort wat ons betreft 
zeker tot de mogelijkheden en moet daarom onderzocht worden.  
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3. Een dynamische stadskern en levendige deelgemeenten 

3.1. Mobiliteit 

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 

‘De stad loopt vast. We vinden geen parkeerplaatsen’ 

‘Veilige fietspaden!’ 

 

Onze visie 

Mobiliteit in de binnenstad kan niet los worden gezien van een aantal andere 
beleidsdoelstellingen, stedelijke functies en fenomenen: het aantrekken van jonge 
gezinnen, het streven naar veiligheid en netheid van de openbare ruimte, de vraag naar 
meer groen in de stadskern, het opstellen van een beeldkwaliteitsplan, het dynamiseren 
van het kernwinkelgebied, Sint-Niklaas als scholenstad en de vergroening én vergrijzing 
van de bevolking. 

Bij de aanpassing van het verkeerscirculatieplan vertrekt de N-VA van drie principes: 

• Een vlot bereikbare stadskern voor wie er woont, werkt en winkelt 

• Veiligheid in het verkeer, vooral voor de zwakke weggebruikers 

• Weren van het doorgaand vracht- en autoverkeer. 

Het motto van de N-VA luidt: ‘Traag als het moet, snel als het kan.’ 

De bereikbaarheid van het centrum moet niet alleen vanuit een stedelijke maar ook 
vanuit een regionale context bekeken worden: hoe geraakt men vanuit verschillende 
richtingen in het Waasland met de auto, het openbaar vervoer en de fiets naar de 
stadskern? 

Wat willen we doen? 

 Een nieuwe parkeerroute en parkeergeleidingssysteem moet bereikbaarheid van en 
bewegwijzering naar de parkings in de stadskern gevoelig verbeteren. Daardoor 
kunnen de files en het parkeerzoekend verkeer worden teruggedrongen. Er wordt 
nagegaan of – en zo ja, waar – er nood is aan bijkomende parkeergelegenheid aan 
de rand van het stadscentrum. Parkeerruimtes moeten zoveel mogelijk 
mobiliteitsknooppunten worden, waar men kan overstappen naar het openbaar 
vervoer, met fietsvoorzieningen (fietsenstalling, huurfietsen), enz. In de kernstad 
moet de zone 30 een homogeen afgebakend geheel vormen.  

 Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol voor de bereikbaarheid van de 
binnenstad. Vlotte doorgang, een optimale frequentie en voldoende haltes zijn 
daarbij succesfactoren. Daarnaast moet openbaar vervoer voldoen aan enkele 
kwaliteitseisen: zo weinig mogelijk niveauverschillen, obstakelvrij, net en veilig.  
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 Bij de heraanleg van belangrijke invals-, ring- en doorgangswegen moet de 
afweging gemaakt worden of de mobiliteit al dan niet meest baat heeft bij een 
busbaan. Na de heraanleg van de Stationsstraat wenst de N-VA de afschaffing van 
het gratis busvervoer op zaterdag.  

 De vrijgekomen middelen moeten aangewend worden om het gebruik van het 
openbaar vervoer te stimuleren:  

• een goedkoper abonnement van De Lijn voor de inwoners van de stad  

• gratis busvervoer voor bezoekers die een langparkeerticket of een 
treinticket naar Sint-Niklaas kunnen voorleggen. 

 Veiligheid wordt in de hand gewerkt via een doordachte inrichting van de openbare 
ruimte, duidelijke signalisatie en verantwoord gedrag van de weggebruikers. Bij de 
straatinrichting opteert de N-VA voor een huisstijl die ervoor zorgt dat de functies 
van de wegen duidelijk blijkt uit hun aankleding, waardoor voetgangers en fietsers 
maximaal worden beschermd, er ruimte is voor mooie straten die uitnodigen tot 
respect voor de netheid en het aantal verkeersborden tot het minimum kan herleid 
worden.  

 De N-VA wil veilig wandelen en fietsen bevorderen: 

• Waar mogelijk moet tweerichtingsfietsverkeer worden toegelaten.  

• Het fietspadennetwerk wordt vervolledigd door het aanleggen van de 
nog ontbrekende schakels.  

• Bij grote bouwprojecten in de binnenstad wordt nagegaan of daarbij 
ook een doorsteek voor zachte weggebruikers kan worden 
gerealiseerd.  

• De N-VA wil dat jaarlijks gemiddeld minstens 4 km fietspad wordt 
aangelegd of vernieuwd en dat er een aantal grote overdekte en goed 
onderhouden fietsenstallingen bijkomen.  

• Het aantal stadsfietsen en het aantal plaatsen waar ze worden 
aangeboden wordt uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de oplaadpunten 
voor elektrische fietsen. 

 Verkeersopvoeding is ook buiten de schoolmuren nuttig en nodig. Daarom pleit de 
N-VA voor gerichte sensibiliseringsacties voor de verschillende soorten 
weggebruikers. De N-VA verzet zich echter tegen het stigmatiseren van de 
automobilist. Het autodelen (Cambio) wordt aangemoedigd. Elke weggebruiker 
heeft de vrijheid te kiezen welk(e) vervoersmiddel(en) het best geschikt is (of zijn) 
voor zijn of haar verplaatsing, maar moet zich dan ook verantwoordelijk gedragen 
in het verkeer.  

 Mensen komen naar de stad – en zeker de stadskern – om te wonen, werken, 
winkelen, leren, ontspannen, ontdekken… Dat maakt een stad ook zo boeiend en 
zorgt soms ook voor conflicten. Dé uitdaging voor het stadsbestuur is om al deze 
functies met elkaar te verzoenen, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, en steeds 
op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht, want de stad is continu in beweging…    
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3.2. Wonen, Economie, Ruimtelijke ordening en Toerisme 

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Er is veel geïnvesteerd in stenen. Da's goed. Maar het mag wel gezelliger!’ 
 
‘De stadskern is verlaten. Winkels sluiten. Wat kan daar aan gedaan worden?’ 
 
‘Op het Sint-Nikolaasplein ligt het vuil en smerig. Niemand die er iets aan doet.’ 
 

Onze visie 

Mensen komen naar de stad – en zeker de stadskern – om te wonen, werken, winkelen, 
leren, ontspannen, ontdekken… Dat maakt een stad ook zo boeiend en zorgt soms ook 
voor conflicten. Dé uitdaging voor het stadsbestuur is om al deze functies met elkaar te 
verzoenen, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en steeds op zoek te gaan naar een 
nieuw evenwicht, want de stad is continu in beweging…    

Wat willen we doen? 

3.2.1. Ruimtelijke ordening 

 In de stadskern zijn er nog heel wat binnengebieden met een onduidelijke 
bestemming. Meestal gaat het om oude fabrieksterreinen of vroegere schoolsites. 
De N-VA wil een masterplan opstellen voor elk van die binnengebieden, als dit nog 
niet gebeurd is. Waar nodig zullen de voorwaarden voor verkavelingsvergunningen 
worden herwerkt.   

 Dit kadert in een nieuw stedelijk ruimtelijk structuurplan, dat duidelijk stelt welke 
functies waar thuishoren: huisvesting, dienstverlening, openbaar groen ... Het lijkt 
evident dat daarbij soms drastische keuzes zullen moeten gemaakt worden, bv. de 
hervestiging van het AZ Nikolaas op middellange termijn naar de stadsrand.   

3.2.2. Openbare ruimte 

 De N-VA pleit voor een smaakvolle, gezellige en vooral eenvormige inrichting van 
de openbare ruimte in een herkenbare ‘huisstijl’. Het stadsbestuur stelt een 
‘beeldkwaliteitsplan’ op, waarin komaf wordt gemaakt met de kakofonie van 
verschillende paaltjes, straatmeubilair, betegeling en belijning. Het 
beeldkwaliteitsplan integreert de keuzes van het groenplan en het 
speelweefselplan. 

 De N-VA wil van de Grote Markt terug een de ontmoetingsruimte maken. Een 
dubbele bomenrij zal het plein meer kleur en sfeer geven. Kleine waterpartijen – en 
op termijn een grote centrale fontein oefenen een aantrekkingskracht uit op jong 
en oud. Uiteraard kunnen deze op marktdagen en tijdens activiteiten op het 
evenementenplein buiten werking wordt gesteld. Zithoeken en speelelementen 
moeten meer leven en beweging brengen. 

 Ook de inrichting van een aantal pleinen (Sint-Nicolaasplein, Houtbriel, 
Regentieplein, Hendrik Heymanplein, Zwijgershoek, Westerplein en enkele 
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voorpleinen van kerken) moet herdacht worden. Mits een aantal kleine ingrepen 
(groenelementen, waterpartijen, zitbanken, aangepaste verlichting, verwijdering 
van overbodige obstakels) kunnen zij veel gezelliger worden. 

 De kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte moet een constant 
aandachtspunt zijn. De overheid speelt zeer kort op de bal bij het herstellen van 
wegen, voetpaden, groenvoorzieningen, verlichting, bankjes ...  

 Het  stadsbestuur moet instaan voor een stelselmatige controle, onderhoud, 
herstelling en vernieuwing van de openbare ruimte. Netheid is echter ook een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Een buurtgerichte aanpak moet resulteren in een 
betere coördinatie tussen de verschillende betrokken diensten en een sterkere 
betrokkenheid van de bewoners. Zwerfvuil en hondenpoep voorkomen en 
verwijderen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bevolking en de 
bezoekers.  

 Het stadsbestuur zorgt voor bewustmaking en bestraffing (via de gemeentelijke 
administratieve sanctie). Collectieve buurtschoonmaakacties kunnen rekenen op 
logistieke steun van het stadsbestuur (vuilniszakken, materiaal, ophalen verzameld 
vuilnis).    

 Pleinen die net zijn, met meubilair dat in orde is, trekken meer mensen aan en dus  
verhoogt de sociale controle. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder vandalisme en 
hanggedrag. 

 De Stichting 'Kunst in de Stad’ verrijkte de voorbije decennia de stad met tientallen 
beelden in de openbare ruimte. De N-VA wil met enthousiasme deze samenwerking 
verderzetten. Het stadsbestuur ondersteunt verder ook de tijdelijke artistieke 
projecten (zoals deze van het Warp en de lokale scholen). 

3.2.3. Wonen 

 De N-VA wil het kwalitatief en betaalbaar wonen in de stad aanmoedigen. Het 
stadsbestuur stimuleert verder het renoveren en ombouwen van bestaande panden. 
Qua nieuwbouw, verdienen wooninbreidingsprojecten alle kansen. Daarnaast 
moedigt het stadsbestuur smaakvolle architectuur aan en het behoud van 
waardevolle gevels en panden.  

 Wanneer de woonfunctie binnen de stad versterkt wordt, moet er voldoende en vlot 
bereikbare parkeergelegenheid op eigen terrein of op loopafstand zijn om de stad 
niet te laten vastlopen op parkeer-zoekverkeer.  

 De N-VA is voorstander van een gezonde sociale en leeftijdsmix in alle buurten. Om 
dat te verwezenlijken moeten de buurten leefbaar en voldoende aangepast zijn met 
voldoende groen, uitnodigende ontmoetingsplekken, speelmogelijkheden en 
obstakelvrije trajecten. 

 De stedelijke woonwinkel moet de spil worden van het woonbeleid. De 
dienstverlening van de woonwinkel wordt ruimer bekendgemaakt. 
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3.2.4. Economie 

 Het handelscentrum in de binnenstad is in volle verandering. De N-VA kijkt naar de 
toekomst: het kernwinkelgebied en het Waasland Shopping Center mogen niet 
tegen elkaar worden uitgespeeld maar moeten en kunnen elkaar aan te vullen.  

 De N-VA pleit voor een winkelkernversterkend beleid als wezenlijk onderdeel van 
een stedelijk economisch beleidsplan. Troeven van het winkelgebeuren in de 
binnenstad zijn: kwaliteitsvolle producten en diensten, specialisatie, persoonlijke 
service, originaliteit, flexibiliteit, creativiteit, innovatie en de gezelligheid van het 
stadscentrum.  

 Door te investeren in de heraanleg van de Stationsstraat bewijst het stadsbestuur 
dat het ten volle gelooft in een nieuwe dynamiek in de belangrijkste winkelstraat, 
als spil van het commercieel leven in de stadskern.  

 Na de heraanleg van de Stationsstraat is het werk nog niet af. Het verbeteren van 
de binnenstedelijke mobiliteit blijft een zware uitdaging (zie onderdeel ‘mobiliteit’). 
Na de werken kan het verkeersstatuut van de Stationsstraat worden aangepast. Zo 
wordt al het laatste deel autovrij op zaterdagnamiddag. 

 De leegstand van winkelpanden moet worden tegengegaan door het gericht 
aantrekken van nieuwe zaken, renovatie, concentratie van het winkelgebied en 
herbestemming. 

 Verschillende straten, buurten en zones in het kernwinkelgebied hebben een eigen 
karakter: zone Kokkelbeekstraat-Heymanplein, Nieuwstraat, Regentieplein en 
omgeving Onze-Lieve-Vrouwplein. Dit is positief en moet sterker in de verf gezet 
worden met initiatieven naar het voorbeeld van het project ‘Plein in bloei’ (Onze-
Lieve-Vrouwplein, Plezantstraat, Hofstraat, Parkstraat).  

 Promotie voor het winkelen in de stadskern is een permanente opdracht. Aan de 
hand van het WES-rapport moet het stadsbestuur dit verder concretiseren in 
overleg met het Centrummanagement en de handelaarsverenigingen. Het 
Centrummanagement moet zijn dienstverlening aan de winkeliers in de binnenstad 
geleidelijk uitbreiden volgens het éénloketprincipe. Het is mede een taak van het 
stadsbestuur in samenwerking met de middenstandsorganisaties om handelaars en 
ondernemers te sensibiliseren voor het belang en de mogelijkheden van 
innovatieve retail.    

 Nachtwinkels beantwoorden aan een behoefte, maar deze is niet onbeperkt. Een 
overaanbod en buurthinder moeten worden tegengegaan. De N-VA pleit voor 
strenge openings- en uitbatingsvoorwaarden en een strikte controle op de naleving 
ervan. 

 Buurtwinkels vervullen een belangrijke economische, maar ook sociale rol in hun 
omgeving. Daarom wil de N-VA hun voortbestaan bevorderen. De buurtwinkels op 
het hele grondgebied worden in kaart gebracht en ondersteunende acties als ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’ worden aangemoedigd. 

 De N-VA pleit voor een stop op nieuwe baanwinkels. Zaken met behoefte aan een 
grote winkelvloeroppervlakte en die niet thuishoren in de stadskern of het 
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Waasland Shopping Center moeten gegroepeerd worden op een site aan de rand 
van de stad. 

 Voor het beheer, de sanering en ontwikkeling van de lokale en regionale 
bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe terreinen moet een globaal systeem op 
poten worden gezet. De bestaande terreinen moeten optimaal gebruikt worden. 
Grond is schaars en waar mogelijk, moet dus gedacht worden aan hoogbouw.  

 De bewegwijzering naar en in de bedrijventerreinen moet worden verbeterd en 
eenvormig gemaakt.  

 De eventuele nood aan bijzondere parkeerruimtes voor grote vrachtwagens wordt 
onderzocht. 

3.2.5. Feesten en uitgaansleven 

 De Vredefeesten zijn een topevenement voor de stad en de Walburgconcerten zijn 
elke zomer een sfeervol ontmoetingsmoment voor duizenden Sint-Niklazenaars en 
dat moet zo blijven. Met ‘Sint-Niklaas zomert’ en ‘Sint-Niklaas wintert’ wil de N-VA 
ook in de toekomst op en rond de Grote Markt een aantrekkelijk en kwalitatief 
programma aanbieden aan de bevolking en de bezoekers. Twee belangrijke nieuwe 
initiatieven, nl. het na-Tourcriterium en de ijspiste, moeten een vaste waarde 
worden op de stedelijke evenementenkalender.  

 In 2017 wil de N-VA een reeks initiatieven op het getouw zetten ter gelegenheid 
van de viering van het 800-jarig bestaan van Sint-Niklaas. De N-VA gelooft echter 
ook in kleinschalige initiatieven en wil daarom in het bijzonder buurt- en 
straatinitiatieven aanmoedigen. De kermissen worden opgewaardeerd. 

 In overleg met de horeca moet het uitgaansleven in de stadskern verder gepromoot 
worden. De stedelijke horeca-coach heeft hierbij een belangrijke rol. De 
pleinconcerten op het Sint-Nicolaasplein, die nu enkel tijdens de zomer 
plaatsvinden, zouden kunnen worden uitgebreid tot het voor- of het najaar.  

 De N-VA is voorstander van de organisatie op de Grote Markt van een (betalend) 
tweejaarlijks groot concert met een internationale groep of zanger (naar het 
voorbeeld van de concerten op het Sint-Pietersplein in Gent). 

 Veilig en aangenaam feesten en uitgaan betekent echter ook dat rekening wordt 
gehouden met de belangen van de bewoners en dat passanten niet worden 
gehinderd. Nachtlawaai, roekeloos rijgedrag en het wegwerpen van afval moeten 
streng worden aangepakt. Storend rondhanggedrag moet worden tegengegaan.  

3.2.6. Herwaardering van het Sint-Nicolaasplein 

N-VA gelooft in het Sint-Nicolaasplein als het kloppende hart van een bruisend, Sint-
Niklaas uitgaansleven voor jongeren. Om dit te realiseren heeft de N-VA verscheidene 
voorstellen. 

 De N-VA ijvert voor de oprichting van een overlegorgaan voor het Sint-
Nicolaasplein, bestaande uit vertegenwoordigers van de horeca, jeugdhuizen en de 
leerlingenraden van de middelbare scholen en hogescholen. Dit overlegorgaan heeft 
verschillende opdrachten: 
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• het bevorderen van de samenwerking tussen jeugd als voornaamste 
doelgroep enerzijds en de horeca anderzijds bij het organiseren van 
nieuwe evenementen op het plein (b.v. DJ wedstrijden, 
talentenjachten, optredens). Door een jongerenluik toe te voegen aan 
bestaande initiatieven kan de jeugd een constructieve bijdrage 
leveren aan de bestaande evenementen (Kerstmarkt, Winter in de 
Stad, verdere uitbreiding Pleinfeesten,  organiseren en/of coördinatie 
van kleine stadsfestivals met steun van het stadsbestuur, 100-dagen)  

• de coördinatie van evenementen op het plein om te komen tot een 
gelijkmatige spreiding doorheen het hele jaar (b.v. meer initiatieven 
in de winter).  

• De gezamenlijke profilering en promotie van het Sint-Nicolaasplein. 

 Veilig uitgaan betekent ook dat de communicatie met de politie om preventief en 
sensibiliserend op te treden rond specifieke jeugdproblematiek, de drank- en 
drugsproblematiek versterkt wordt. 

 Bovenop zijn ook infrastructuurmaatregelen nodig om het Sint-Nicolaasplein een 
bruisend en gezellig uitzicht te geven. 

• De N-VA stelt het ‘vergroenen’ en gezelliger maken van het plein 
voor: het stadsbestuur en het hierboven besproken overlegorgaan 
maken afspraken rond de groene aankleding en het onderhoud van 
het plein: b.v. bankjes, bomen en bloembakken.  

• Ter preventie van zwerfvuil en vooral glasresten, worden er meer 
vuilnisbakken geplaatst op uitgaansavonden.  

• Door het plein op te voegen kan men de ophoping van glasscherven 
voorkomen. 

 Meer openbare toiletten moeten het comfort van de uitgaande jeugd bevorderen en 
het wildplassen tegengaan (Sint-Nicolaaskerk). 

 De N-VA pleit voor een efficiëntere en flexibelere inzet van de politie ter 
bevordering van de veiligheid.  

• Een constante aanwezigheid op specifieke momenten (vrijdagen na 
school, weekends, evenementen) zal een groot stuk van de overlast 
(druggebruik, agressie/vandalisme, hangjongeren en wildplassen) 
verminderen.  

• De inspanningen van de politie moeten continuïteit nastreven door de 
inzet van een agent met het plein als specifiek werkterrein. Deze 
‘pleinagent’ moet, naar analogie met de wijkagent, een persoonlijk en 
direct aanspreekpunt vormen voor het bovenvernoemde 
overlegorgaan. 
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3.2.7. Toerisme 

Naast de ballonfeesten en ’s lands grootste markt heeft Sint-Niklaas nog heel wat 
toeristische troeven. 

 “Sint-Niklaas, stad van de Sint”: De N-VA wil ook de festiviteiten rond de intrede 
van de Sint en het Huis van de Sint verder uitwerken in samenwerking met de 
betrokken organisaties. 

 Historische gebouwen uit verschillende stijlperiodes, een uniek art deco-
patrimonium, de Stedelijke Musea (Mercator, Zwijgershoek en Salons voor Schone 
Kunsten), Reynaert de Vos, de stadsreuzen, het textielverleden, gezellige parken, 
pleinen en terrasjes, het groen en de rust in de deelgemeenten... Ook zij zijn van 
aard om nog meer groepen, gezinnen en individuele bezoekers aan te trekken. 
Tijdens de zomer kunnen naast de geleide avondwandelingen ook overdag 
verschillende rondleidingen met een gids worden georganiseerd.  

 Het wandel- en fietstoerisme moet verder worden uitgebouwd, bv. met nieuwe 
historische en literaire themawandelingen in de stadskern, fietsroutes die geënt zijn 
op het fietsknooppuntennetwerk, fietsenverhuur, een aangepaste bewegwijzering, 
het oprichten van trekkershutten, enz. De nieuw gerealiseerde wandeling in de 
Elizabethwijk rond het autobiografisch werk van Tom Lanoye moet sterk gepromoot 
worden bij de verfilming van zijn boek ‘Sprakeloos’. Ook rond het werk van Anton 
van Wilderode, Paul Snoek, Dirk Van Bastelaere, Gery Helderenberg, Marc Sleen en 
Edgard Tinel kunnen nieuwe cultuurtoeristische initiatieven genomen worden. Zij 
kunnen worden ingepast in nieuwe eendagsarrangementen.  

 Het verblijfstoerisme wint aan belang in Sint-Niklaas, zowel in de hotels als in 
gastenverblijven, hoevetoerisme, enz. Ook deze vorm van toerisme moet 
ondersteund worden door promotie en het uitwerken van meerdaagse 
arrangementen. De mogelijkheid wordt onderzocht om in de nabijheid van het 
recreatiepark ‘De Ster’ een camping, zwerfwagenterrein of jeugdherberg op te 
richten. In combinatie met de zalen van ’t Bau-huis biedt Sint-Niklaas ook 
mogelijkheden voor beurs- en congrestoerisme.  

 De toeristische planning en promotie gebeurt samen met de lokale horeca en 
handelaars. 
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3.3. Migratie en inburgering 

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘In mijn school zit iemand die geen Nederlands begrijpt en daarom veel ‘brost’. Dat is 
natuurlijk geen oplossing.’  
 
‘Het OCMW weigert geen hulp aan mensen in nood. De toestroom is echter groot en zij 
kunnen dit niet meer aan.’ 
  
‘In Vlaanderen helpen ze me bij het leren van de taal. Dat brengt me vooruit.’ 

  

 

Onze visie 

Onze samenleving is de laatste jaren onherkenbaar veranderd. Door migratiestromen 
vanuit heel de wereld, is ook Sint-Niklaas een pak kleurrijker geworden. Die bonte mix 
aan inwoners zorgt zowel voor opportuniteiten als soms complexe 
samenlevingsproblemen. We mogen voor geen van beide blind blijven. 

De migratieregels worden federaal bepaald en mogen wat de N-VA betreft veel strenger. 
De gevolgen van een te laks migratiebeleid laten zich echter vooral op lokaal vlak voelen. 
De stad kan niet bepalen wie hier wel en niet mag komen wonen, maar speelt een 
belangrijke rol in het onthaal en de begeleiding van nieuwkomers. 

De N-VA gaat er van uit dat al wie zich hier komt vestigen, deel wil uitmaken van onze 
samenleving. Nieuwkomers verdienen – net als alle andere inwoners – alle kansen om 
hier te leven, te wonen en te werken. In Sint-Niklaas mag geen plaats zijn voor racisme 
en discriminatie.  

Om actief deel te kunnen nemen aan het sociale leven zijn taalkennis, inburgering en 
werkbereidheid drie zeer belangrijke voorwaarden. Wie van bepaalde rechten wil 
genieten, moet zich ook aan enkele plichten houden. Daar waar de stad bevoegd is,  zal 
zij daarom streng toezien op de bereidheid van de nieuwkomers om zich te houden aan 
onze ‘spelregels’ en zal – waar nodig en zonder taboes – op een menselijke, maar 
kordate manier ook corrigerend of sanctionerend optreden.  

Inburgering vraagt tweerichtingsverkeer. De betrokkenheid van de bewoners van de stad 
is cruciaal voor een geslaagde integratie en is bovendien voor iedereen verrijkend. Waar 
mogelijk worden initiatieven genomen en/of ondersteund die de integratie van 
nieuwkomers in onze stad  bevorderen.  

Wat willen we doen? 

 Door een mix van gerichte communicatie-initiatieven worden nieuwkomers 
aangemoedigd om een inburgeringstraject of cursussen Nederlands te volgen. 
Zelforganisaties moeten aangemoedigd worden om hier een rol te spelen als 
brugfunctie. 

 De stad ondersteunt initiatieven ter bevordering van de inburgering in onze stad. 
De inwoners van de stad worden gestimuleerd om hier een actieve rol in te spelen: 
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• Inburgeraars kunnen hun Nederlands op een laagdrempelige en 
vrijblijvende manier oefenen in zogenaamde babbelcafés. 

• Door deel te nemen aan projecten als  ‘Taal in de buurt’ of ‘Oefen hier 
je Nederlands’ kunnen winkeliers en horeca-uitbaters met labels aan 
de inkom van hun zaak aangeven dat iedereen bij hen op een 
laagdrempelige manier Nederlands kan oefenen. 

• Het bestaande project ‘Samen inburgeren’ om ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
Vlamingen met elkaar in contact te brengen moet bekender worden. 
Een ‘oude’ Vlaming wordt daarbij voor een langere tijd peter of meter 
van een ‘nieuwe’ Vlaming, om hem wegwijs te maken in het 
dagelijkse leven in onze stad. 

 Het OCMW zal een stimulerend sociaal beleid voeren dat gericht is op inburgering 
en activering. Zo zullen sociale bijstand en leefloon gekoppeld worden aan 
duidelijke engagementen inzake taalkennis, integratie en werkbereidheid.   Bij een 
duidelijk gebrek aan engagement zal het OCMW niet nalaten om sanctionerend op 
te treden. 

 Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de opvolging van de 
Romaproblematiek in de stad. De stad zal hiervoor beroep doen op de 
buurtstewards die hiervoor door de Vlaamse regering ter beschikking worden 
gesteld. 

 Elke zes maanden organiseert de stad een onthaal van de nieuwe inwoners. Tijdens 
dat moment worden de nieuwe bewoners – Vlaming of niet – officieel verwelkomd 
en wegwijs gemaakt binnen de stad. Nieuwkomers die hun inburgeringstraject 
succesvol hebben afgelegd, zullen daar in de toekomst tijdens een ceremonie hun 
officiële inburgeringcertificaat ontvangen als blijk van waardering. 

 Het bloeiende verenigingsleven mag ook voor nieuwkomers geen onbekend terrein 
blijven. De stad wil inburgeraars en andere nieuwkomers wegwijs maken in en 
begeleiden naar de sociaal-culturele en sportverenigingen in de stad. 

 Tijdens de zomervakantie worden speelse taalcursussen aangeboden, zodat 
anderstalige kinderen  hun opgebouwde kennis van het Nederlands niet verliezen 
tijdens de vakantiemaanden en vlot van start kunnen gaan bij het begin van het 
nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 



 

Verkiezingsprogramma N-VA Sint-Niklaas 14.10.2012  Pagina 40 van 59 
 

3.4. Belsele 

 

Quote van Belselenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘De Kerkstraat is echt wel onveilig voor de fietsende kinderen.’  
 
‘Er wordt steeds opnieuw geparkeerd voor het monument van de gesneuvelden.’ 
 

Onze visie 

Belsele is geëvolueerd van een kleine landelijke gemeente naar een grote deelgemeente 
van Sint-Niklaas.  

De gevolgen voor de ruimtelijke indeling, mobiliteit, verkeer en veiligheid zijn dan ook 
immens en de laatste jaren gegroeid.  Ook het sociaal weefsel ondergingen een grote 
verandering. Het milieu, de open ruimte, de landbouw staan onder druk van de 
toenemende bewoning en de uitbreidende verstedelijking.  

Het stadsbestuur moet voor de volgende generaties trachten heel wat factoren en 
actoren met elkaar te verzoenen en uitdagingen niet uit de weggaan. Belsele moet 
immers een dynamische, open, groene en landelijke gemeente blijven. 

Voor de N-VA moet daarom vooral aandacht besteed worden aan volgende uitdagingen 
en problemen.  

Wat willen we doen? 

3.4.1. Ruimtelijke ordening 

 Op vlak van ruimtelijke ordening wil de N-VA zorgen voor het behoud van open 
ruimte, bossen en landbouwgebied. In zijn groenboek ‘Open Ruimte’ wil minister 
Philippe Muyters de verstening van Vlaanderen tegen gaan en dus de bestaande 
oppervlakte slim gebruiken. Hij streeft naar geclusterde activiteiten met 
daartussen meer open ruimte.  

• Bossen en landbouwgebied zijn het natuurlijk biotoop van in het wild 
levende dieren, vandaar het belang van het behoud ervan.  

• Onderhoud van bossen, kapvergunningen en heraanplanten van 
bossen moeten zorgvuldiger gecontroleerd worden en kunnen in 
samenwerking met vb. ‘De Bosgroep’ aangepakt worden.  

• Het landbouwgebied moet ten allen tijde bereikbaar blijven voor de 
landbouwers.  

• De N-VA wil paal en perk stellen aan de lintbebouwing die het 
landelijk karakter van Belsele teniet doet.  

• Nieuwe verkavelingen zijn enkel nog raadzaam binnen 
inbreidingsgebieden.  
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3.4.2.Milieu 

 Op vlak van milieu ijvert de N-VA voor een duurzaam beheer van de Belselebeek 
en alle andere waterlopen, in samenspraak met de provincie Oost-Vlaanderen, het 
openstellen van  alle ‘trage wegen’, de opmaak van een knooppuntenkaart voor 
‘trage wegen’, het regelmatig en voldoende onderhoud van bermen en grachten. 
De ontwikkeling van een wandelpad langsheen de Belselebeek en Molenbeek op 
het grondgebied van Belsele en Sinaai.  

 Op vlak van economie: ondersteuning van de handelaars, KMO’s en landbouwers. 
Dit kan door het ondernemersloket bekender te maken bij de ondernemers, te 
investeren in sfeer (vb. kerstverlichting) en de winkelomgeving van Belseledorp 
en omliggende straten, dit in samenspraak met de handelaars en ondernemers.   

3.4.3. Mobiliteit en veiligheid 

 De N-VA streeft naar een optimale bereikbaarheid van winkels en KMO’s. In 
functie daarvan mag de dienstverlening door het openbaar vervoer niet 
teruggeschroefd worden. Het sluiten van het station van Belsele is geen optie. Het 
sluiten van overwegen mag er niet toe leiden dat het noordelijk gedeelte van 
Belsele afgesloten wordt van het centrum en moet dus zeer omzichtig aangepakt 
worden. De verbinding met het stadscentrum via ‘De Lijn’ moet geoptimaliseerd 
en eventueel uitgebreid worden op piekmomenten. 

 De verkeersveiligheid aan de ‘poorten van Belsele’ (Esso-station – Deba en 
Hulstendreef – Sint-Andriesstraat) wordt verhoogd door aangepaste wegenaanleg. 
Dit moet o.a. in samenspraak met het Vlaams Gewest, maar de toestand laten 
zoals het nu is, is geen optie. Vooral zwakke weggebruikers zijn het slachtoffer 
van deze situatie.  

 De N-VA wil een strikter parkeerbeleid in Belseledorp. 

 De verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen moet verbeterd worden. 
Volwaardige, van de rijbaan gescheiden fietspaden aan en naar de school zijn 
hierbij een onbetwistbare schakel. Sensibiliseren en responsabiliseren van 
automobilisten, fietsers en voetgangers, is een steeds weerkerende noodzaak. De 
laatste stap is penaliseren voor wie hardleers is en de veiligheid van kinderen in 
gevaar brengt.  

 Op vlak van algemene veiligheid kan het oprichten van ‘de buurt kijkt mee’ een 
oplossing bieden.   

3.4.4. Cultuur 

 De N-VA vraagt goede toegankelijkheid van de verschillende openbare gebouwen 
voor mensen met een handicap. Een lift in het gemeentehuis is een vraag die 
reeds vele jaren gesteld wordt. De N-VA wil een oplossing voor dit probleem.  

 In de cultuurzaal van ‘De Kouter’ moet de mogelijkheid zijn om de zaal, op 
ruimtelijk vlak, in tweeën op te splitsen, niet alleen voor de verwarming en 
verwarmingskosten in de winter, maar ook voor de gezelligheid voor de 
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gebruikers. Bij de heraanleg van de speelplaats moet rekening gehouden met de 
multifunctionaliteit van deze ruimte. Ze dient als parkeerplaats bij evenementen 
en als speelplaats voor de plaatselijke afdeling van de tekenacademie. Algemeen 
wordt gevraagd om de gehele stedelijke site van ‘De Kouter’ beter te 
onderhouden.  

 Voor ‘De Klavers’ rekent de N-VA op de uitvoering van de plannen van een nieuwe 
vloer. Daarbij moet zeker rekening gehouden met de functie van deze cultuurzaal. 
Ook de technische uitrusting is dringend aan modernisering toe.  

 Het gebruik van gebouwen en culturele sites wordt onder de loep genomen en 
krijgt een rationele en praktische invulling. We denken o.a. aan de pastorij. 
Wanneer die niet langer door een parochiepriester wordt gebruikt, kan deze 
ingevuld worden als ontmoetingsruimte en gebruikt worden door verschillende 
verenigingen van Belsele die nood hebben aan lokalen.  

 De N-VA dringt ook aan op het behoud van het dorpsgezicht van Belsele. Dit naar 
aanleiding van de werken die op til zijn aan ‘Het Hof van Belsele’. Ideeën zoals 
aangereikt door ‘De Raaklijn’ kunnen als aanzet gebruikt worden.  

 De N-VA vraagt ook om ‘de molen’ van Belsele te bewaren als dorpsgezicht en 
samen met de eigenaars te onderzoeken welke invulling aan dit historisch 
waardevol gebouw kan gegeven worden.  

3.4.5. Jeugd en Sport 

 De N-VA vraagt dat een oplossing gevonden wordt voor het lokalenprobleem van 
de jeugdclub. Om een degelijke werking uit te bouwen moet het jeugdhuis van 
Belsele kunnen beschikken over aangepaste accommodatie. De ‘containers’ zijn 
een noodoplossing maar geen oplossing op lange termijn. De N-VA vraagt de 
uitbouw van een echte jeugdsite op de terreinen rechtover ‘De Klavers’. Naast een 
ontmoetingsruimte voor de jeugdclub ‘De Galjaar’ kan daar ook ruimte gemaakt 
worden voor de buitenschoolse opvang en is er ruimte voor speelpleinwerking 
tijdens de vakantie.  

 Nu de sportterreinen achter ‘De Klavers’ zijn ingericht als avontuurlijk 
speelterrein, pleit de N-VA voor een betere / andere invulling van de 
voetbalterreinen op Puyenbeke. Liefhebbersploegen moeten in ieder geval de 
mogelijkheid hebben om binnen de gemeentegrenzen te kunnen spelen.   

3.4.6. Welzijn 

 Op vlak van welzijn en senioren. Met de bouw van het nieuwe rusthuis heeft 
Belsele eindelijk een rusthuis, aangepast aan de noden van bejaarden van de 
21ste eeuw.  Nochtans blijven nog heel wat mensen in de kou staan. Via een 
laagdrempelig contactpunt in het gemeentehuis of in het rusthuis, kunnen mensen 
met problemen gemakkelijker gedetecteerd worden.  

3.4.7. Inspraak 

 De N-VA vindt inspraak van bewoners zeer belangrijk. Dorpsraden en 
wijkvergaderingen leiden tot meer betrokkenheid van de gewone burger tot het 
beleid. De N-VA pleit voor degelijke ondersteuning van deze dorpsraden en 
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wijkvergaderingen door de toewijzing van een secretaris-ambtenaar waardoor de 
administratieve last van de schouders van de vrijwilligers weggenomen wordt.   
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3.5. Nieuwkerken 

 

Quote van Nieuwkerkenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Ik wil graag oud worden in het dorp waar ik altijd gewoond heb.’ 
 
‘Nieuwkerken verliest stilaan zijn uitzicht als dorp.’  

 

Onze visie 

Nieuwkerken is de laatste decennia geëvolueerd van een kleine, landelijke gemeente 
naar een grote deelgemeente van Sint Niklaas. Deze verstedelijking heeft gevolgen voor 
de open ruimte en de eigenheid van het dorp. Ook mobiliteit, verkeer en veiligheid 
kenden een hele evolutie. Daarnaast onderging het sociaal weefsel een verandering. 

Het is aan het stadsbestuur om voor de volgende jaren de verschillende (f)actoren met 
elkaar te verzoenen. Hierbij mag geen enkele uitdaging uit de weg worden gegaan. 

Wat willen we doen?  

3.5.1.Omgeving en eigenheid 

 Om de aantrekkelijkheid en eigenheid van Nieuwkerken te behouden moet het 
stadsbestuur verder investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Een 
aantrekkelijke dorpskern met basisfaciliteiten zoals winkels en dorpsschooltjes, 
een bloeiend cultuurleven, … zijn nodig om het dorpsgevoel en de leefbaarheid te 
behouden, te herstellen en te versterken waar nodig. 

 Het dorp en het platteland zijn rijk aan erfgoed en landschappen. Door een 
duurzame herbestemming van dit erfgoed wordt verval ervan vermeden en kan 
het stadsbestuur het behoud verzekeren en tegelijkertijd een meerwaarde 
(recreatie, welzijn en cultuur) realiseren. 

 Eigenheid heeft ook te maken met de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom pleit 
de N-VA voor het beschermen van de bestaande open ruimte.  

 De N-VA ijvert voor het tegengaan van de verstening van Nieuwkerken. Het 
dorpse karakter moet behouden blijven waarbij ook de resterende, visuele 
scheiding tussen het dorp Nieuwkerken en de stad Sint-Niklaas moet verankerd 
worden. Dit houdt in dat nieuwe woonkavels bij voorkeur inbreidingsprojecten 
moeten zijn.  

 Bij de opmaak van de ontwikkelingsplannen moet het groene karakter van de 
Westakkers gewaarborgd blijven. 

 De N-VA wil alle kleine landschapselementen behouden: bomenrijen, heggen, 
wegels, beken, bolle akkers, …  Hiervoor werkt het stadsbestuur nauw samen met 
de landbouw. 
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 Die landbouw moet ook verdere ontwikkelingskansen blijven krijgen binnen de 
draagkracht van de omgeving. Het bestaande landbouwgebied moet daartoe 
behouden blijven. 

 Cultuur is een wezenlijk onderdeel van de eigenheid van het dorp: de “Vlasbloem” 
moet blijvend ondersteund worden door het stadsbestuur en de openingsuren van 
de bibliotheek moeten beter afgestemd worden op de noden van de gebruikers. 

 Het klompenmonument als symbool van die eigenheid en geschiedenis moet 
hersteld en jaarlijks uitgebreid worden met een nieuwe klomp zodat het totaal 
aantal klopt. 

 De N-VA ijvert voor voldoende en regelmatig geledigde vuilnisbakken in de 
dorpskern én een grotere controle op sluikstorten. 

3.5.2. Mobiliteit en verkeer 

 Nieuwkerken is als deelgemeente van Sint-Niklaas geen eiland. Een vlotte en 
veilige bereikbaarheid door een goede inrichting en goed beheer van de 
verbindingswegen is dan ook vanzelfsprekend.  

 Daarnaast moeten maatregelen genomen worden tegen het sluipverkeer op 
wegen waar ook fietsers, wandelaars en tractoren een plaats hebben. 

 Ook de mobiliteit van de oudere bevolking en van iedereen die bewust het 
openbaar vervoer wil gebruiken, moet maximaal gegarandeerd blijven.  

  Door daarenboven een netwerk van trage wegen uit te bouwen worden zowel de 
veiligheid als de beleving van de omgeving verhoogd. 

 De N-VA ijvert voor de herinrichting van de dorpskern die ook visueel duidelijk 
maakt waar de dorpskern begint.  Deze maatregelen moeten de snelheid in het 
centrum naar beneden halen en het zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern 
weren. 

  In de dorpskern moeten de fietsers zich veilig voelen. De N-VA ijvert er dan ook 
voor dat die fietsers op de vaak gebruikte wegen als Pastorijstraat, Vrasenestraat 
en Nieuwkerkenstraat de ruimte en veiligheid krijgen die hen toekomt. Dat kan 
door in dat deel van de dorpskern een permanente zone 30 te installeren met 
regelmatige controle. 

 Op de drukke verbindingswegen buiten de dorpskern moet een degelijk, veilig en 
fysiek van de rijbaan gescheiden fietspad komen. De veilige bereikbaarheid van 
de stadskern via Klapperbeek, Vijfstraten en Singel moet daarbij eerst aangepakt 
worden. Het stadsbestuur moet werk maken van een parkeerstraat of 
parkeergelegenheid voor de bewoners van Vijfstraten. Op die manier komt er 
plaats  voor een gescheiden fietspad zodat de gevaarlijke flessenhals voor de 
fietsers verdwijnt. 

 De “kus en rij zones” aan de dorpsscholen moeten waar mogelijk uitgebreid 
worden. 
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 Het netwerk van voetpaden, wandelroutes en trage wegels is de basis voor het 
verbinden van buurten en verschillende functies zoals wonen, winkelen en werken 
binnen het dorp. De N-VA wil daarom dat er werk gemaakt wordt van het 
openstellen en verbinden van alle wegels, de opmaak van een knooppuntenkaart 
en het regelmatige onderhoud van die trage wegels. 

 Het lokale busvervoer moet geoptimaliseerd worden. Daarom moet het 
stadsbestuur bij de Lijn een aanpassing van de rijtijden bepleiten. 

 Zo is ook het sluiten van het station geen optie. De bestaande spoorovergangen 
moeten zoveel mogelijk behouden worden zodat de inwoners van het zuidelijk 
gedeelte van Nieuwkerken niet afgesneden worden van de dorpskern. 

3.5.3. Sociaal weefsel 

 Een dorp vol actieve mensen is een levend dorp. Dit geldt ook voor Nieuwkerken. 
De N-VA wil daarom alle actoren binnen de dorpsgemeenschap een hart onder de 
riem steken. 

 Spelende kinderen en verpozende jongeren hebben recht op ruimte en 
ontspanningsmogelijkheden, net zoals de volwassenen en ouderen. En allen 
hebben ze recht op cultuur, sport, ontplooiingsmogelijkheden … en rust. 

 Dat geldt ook voor de openbare ruimte want die is nu eenmaal van iedereen, voor 
jong en oud, meisjes en jongens. Speelpleintjes, parken en dergelijke mogen 
geen bron van ergernis zijn, maar het bindmiddel van een sociale gemeenschap. 

 Het dorp en de buurt zijn nog steeds de plaats bij uitstek om een solidaire 
gemeenschap te ontwikkelen. De dorpsraad en de buurtwerkingen moeten 
blijvend ondersteund worden waarbij de N-VA pleit voor een secretaris-ambtenaar 
die de administratieve last van de schouders van de vrijwilligers haalt. 

 Senioren maken vaak al een leven lang deel uit van het sociale weefsel van ‘hun 
dorp’. Het is voor de N-VA dan ook heel duidelijk dat die band met Nieuwkerken 
niet mag doorgeknipt worden op hun oude dag. Daarom moet de capaciteit van 
de OCMW rusthuis in Nieuwkerken verhoogd worden.  

 Er is nood aan meer rustbanken in een aangenaam en groen kader. Zij laten de 
ouderen toe om nog dagelijks actief deel uit te maken van het dorp. De plaatsing 
kan in samenspraak met de seniorenraad, jeugd- en natuurverenigingen.  

 Die rustbanken mogen ook langsheen de speelpleintjes en voetbalpleintjes staan, 
zodat het contact tussen de diverse leeftijdsgroepen behouden blijft. Het 
onderhoud van die pleintjes moet verbeterd worden. 

 De sporthal is met haar cafetaria ook een sociale ontmoetingsplaats voor jong en 
oud. Het is dan ook onbegrijpelijk dat die in de zomermaanden gesloten wordt. N-
VA pleit er dan ook voor om de sporthal tijdens de zomer open te houden voor de 
jeugd en hieromtrent de nodige promotie te voeren. 

 Inzake spelen in een groene omgeving is “De Schakel” een begrip. Om dit te 
bewaren moet de definitieve bestemming van de groenzone aan De Schakel 
worden vastgelegd. 
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 Die groene ruimte kan als leidraad gebruikt worden voor de uitbouw van een 
veilige locatie voor de alternatieve buitensporten die de jongeren beoefenen. 

 De jongeren hebben een jeugdhuis en een vrijgestelde: die moeten behouden 
blijven. De vraag kan echter gesteld worden of het jeugdhuis ook open kan staan 
voor andere verenigingen. 

 Thuiszorg bestaat reeds, maar is vaak nog onbekend. Het is dan ook noodzakelijk 
om dit meer kenbaar te maken bij de behoeftige en oudere bevolking van 
Nieuwkerken. Een folder daaromtrent bij de professionele zorgverstrekkers is een 
eerste stap. 

 Problemen en misverstanden tussen mensen moeten steeds bij de bron worden 
aangepakt. De N-VA pleit er dan ook voor dat ook in Nieuwkerken de functie van 
wijkagent verder versterkt en opgewaardeerd wordt. 
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3.6. Sinaai 

 

Quote van Sinaainaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Spijtig dat het rusthuis moet verdwijnen. Ik was hier graag blijven wonen.’ 
  
‘Gelukkig hebben wij in Sinaai nog veel open ruimte en groen.’ 

Onze visie 

Ons dorp is de meest landelijke deelgemeente van Sint-Niklaas gebleven. We willen de 
prachtige karakteristieke kenmerken de komende jaren behouden en waar mogelijk 
versterken. 

De gevolgen voor de ruimtelijke indeling, mobiliteit, verkeer en veiligheid zijn dan ook 
immens en de laatste jaren gegroeid.  Ook het sociaal weefsel onderging een grote 
verandering. Het milieu, de open ruimte, de landbouw staan onder druk van de 
toenemende bewoning en de uitbreidende verstedelijking.  

Het stadsbestuur moet voor de volgende generaties trachten heel wat factoren en 
actoren met elkaar te verzoenen en uitdagingen niet uit de weggaan. Voor de N-VA moet 
vooral aandacht besteed worden aan volgende uitdagingen en problemen.  

Wat willen we doen? 

3.6.1. Ruimtelijke ordening 

 Op vlak van ruimtelijke ordening, wil de N-VA zorgen voor het behoud van het 
stiltegebied, de open ruimte, bossen en landbouwgebied. In zijn groenboek ‘Open 
Ruimte’ wil minister Philippe Muyters de verstening van Vlaanderen tegen gaan en 
dus de bestaande oppervlakte slim gebruiken. Hij streeft naar geclusterde 
activiteiten met daartussen meer open ruimte.  

• Vanuit ecologisch oogpunt is het valleigebied langs de Moervaart en 
het kanaal van Stekene uniek voor fauna en flora. Hierin moeten we 
blijven investeren. 

• Bossen en landbouwgebied zijn het natuurlijk biotoop van in het wild 
levende dieren, vandaar het belang van het behoud ervan.  

• Onderhoud van bossen, kapvergunningen en heraanplanten van 
bossen moeten zorgvuldiger gecontroleerd worden.  

• Het landbouwgebied moet ten allen tijde bereikbaar blijven voor de 
landbouwers.  

• Nieuwe verkavelingen zijn enkel nog raadzaam binnen 
inbreidingsgebieden.  
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3.6.2. Milieu 

 Een duurzaam beheer van de waterlopen is essentieel in het laaggelegen Sinaai. 

 Het openstellen van alle ‘trage wegen’, de opmaak van een knooppuntenkaart 
voor ‘trage wegen’ is een pluspunt.   

 Het regelmatig en voldoende onderhoud van bermen en grachten.  

 De ontwikkeling van een wandelpad langsheen de Belselebeek. 

3.6.3. Economie 

 Op vlak van economie: ondersteuning van de handelaars, KMO’s en landbouwers. 
Dit kan door het ondernemersloket bekender te maken bij de ondernemers, te 
blijven investeren in sfeer (vb. aangepaste kerstverlichting) van de Dries en 
winkelomgeving, dit in samenspraak met de handelaars en ondernemers. Sinaai 
valt in het ruimtelijk structuurplan in een buitengebied, waardoor geen plaats is 
voor industrieparken.  

3.6.4. Mobiliteit en veiligheid 

 De N-VA streeft naar een optimale bereikbaarheid van winkels en KMO’s. De 
dienstverlening door het openbaar vervoer moet ervoor zorgen dat Sint-Niklaas 
bereikbaar blijft voor de schoolgaande jeugd, senioren, ….  

 Het sluiten van het station van Sinaai is geen optie.  

 Sommige straten in Sinaai moeten prioritair worden aangepakt : we denken in 
eerste instantie aan de Luitentuitstraat.  

 Ook de veiligheid van de fietsers is voor de N-VA een belangrijk aandachtspunt. 
De Weimanstraat en de Zwaanaardestraat staan hoog op ons prioriteitenlijstje.  

 De N-VA wil ook verder investeren in de trage wegen (tragewegenplan). 

 Het poorteffect voor wie de dorpskern binnenkomt moet nog versterkt worden en 
de verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen verbeterd. Sensibiliseren en 
responsabiliseren van automobilisten, fietsers en voetgangers, is een steeds 
weerkerende noodzaak. De laatste stap is penaliseren voor wie hardleers is en de 
veiligheid van kinderen in gevaar brengt. Zowel binnen- als buiten de dorpskern.  

3.6.5. Cultuur 

 De parochiezaal en bijhorende accommodatie (conferentiezaal en vergaderzaaltjes 
boven) is nog steeds de cultuurzaal bij uitstek. Door de goede ligging en de ruime 
infrastructuur zal dit de volgende jaren wellicht zo blijven. De infrastructuur is 
echter enorm verouderd en niet aangepast aan een aantal belangrijke 
basisvoorzieningen, laat staan technische snufjes. De N-VA vindt dat het 
stadsbestuur de dialoog moet aangaan met de parochie om investeringen in deze 
infrastructuur mogelijk te maken. Een overname door het stadsbestuur is voor 
ons zeker bespreekbaar.  
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 Het gerealiseerde dorpshuis (onderdeel van het oud-gemeentehuis) is een goede 
zaak voor de organisatie van plechtigheden, tentoonstellingen, vergaderingen 
voor verenigingen, … We denken dat een verdere aanmoediging van het gebruik 
van deze accommodatie, voorzien van de nodige technische snufjes, welkom is.  

 De komst van de nieuwe infrastructuur van het Troelant biedt bovendien ook heel 
wat mogelijkheden. In eerste instantie voor het Troelant zelf. Daarnaast moeten 
ook jeugdverenigingen blijvend gebruik kunnen maken van deze infrastructuur. 

 De N-VA gelooft sterk in de ontwikkeling van de site Ter Beke : school, 
seniorenvoorzieningen, voetbal, jeugdverenigingen KLJ en Chiro Wij, Chiro 
Alleman, sporthal, geplande nieuwbouw Troelant, een aangekondigd speelbos, … 
De functies die bestaan of die er komen, zijn perfect in harmonie met elkaar.  

 Er moet dan ook een totaalvisie worden ontwikkeld, waarbij de mobiliteit een 
belangrijk aandachtspunt moet zijn. Het aantal bezoekers van de site zal immers 
de komende jaren in stijgende lijn blijven gaan. Onze visie is dat op het hele 
terrein de trage weggebruiker (voetganger, fietser) baas moet zijn. Dit betekent 
dat er aandacht is voor goed aangelegde en onderhouden fiets- en wandelpaden, 
fietsenstalling, …   

 Daarnaast kan er ook gedacht worden aan een eenrichtingsverkeer en een extra 
ontsluiting van de site. Ook het aantal parkeerplaatsen en de inplanting ervan 
moet bekeken worden. 

3.6.6. Welzijn 

 In het zorgstrategisch plan staat dat het rust- en verzorgingstehuis van Sinaai op 
termijn verdwijnt. Er wordt gedacht aan extra seniorenwoningen en een 
dienstencentrum.  

 Onze basisvisie is dat de Sinaainaar de kans moet krijgen om in zijn of haar eigen 
gemeente oud te kunnen worden. De uitbreiding van de seniorenwoningen en een 
dienstencentrum is een goede zaak. Maar we durven daarom ook het dossier van 
het rusthuis van Sinaai terug op tafel leggen. De vergrijzing is immers een 
fenomeen waarmee ook Sint-Niklaas en haar deelgemeenten te maken heeft. In 
dat opzicht moet het opnieuw bespreekbaar worden om een nieuwbouw of 
renovatie van het OCMW-rust- en verzorgingstehuis van Sinaai te realiseren.  

 Sinaai staat gekend voor een sterk verenigingsleven en is beroemd voor de vele 
festiviteiten en kermissen. We willen dit blijven ondersteunen.  

3.6.7. Inspraak 

 De N-VA vindt inspraak van bewoners zeer belangrijk. Dorpsraden en 
wijkvergaderingen leiden tot meer betrokkenheid van de gewone burger tot het 
beleid en werken gemeenschapsversterkend. De N-VA pleit voor degelijke 
ondersteuning van deze dorpsraden en wijkvergaderingen. 
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4. Inspraak en participatie voor burgers, verenigingen en 

buurten 

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Bij werken in de straat wordt ons niets gevraagd. De oplossingen zijn dan ook navenant. 
De echte problemen in de straat blijven bestaan.’ 

 

Onze visie 

Inspraak en participatie is georganiseerd via verschillende kanalen:adviesraden (sport, 
jeugd, cultuur), stads- en dorpsraden, buurt- en wijkwerking en de vragen, opmerkingen 
en klachten van inwoners.  

De stad zal knelpuntennota’s uitwerken, per deelgemeente en verder opgesplitst per 
buurt/wijk. In deze knelpuntennota’s zullen alle ideeën en voorstellen, bezorgdheden en 
bekommernissen die leven in de buurt/wijk geïnventariseerd worden. De stedelijke 
diensten zullen op basis van deze knelpuntennota’s beleidsaanbevelingen formuleren. 
Cruciaal daarbij is een samenwerking tussen de verschillende stedelijke diensten, zodat 
de stad garant kan staan voor een integraal en inclusief beleid. Op die manier zal per 
buurt/wijk een actieplan worden ontwikkeld. 

4.1. Adviesraden 

De adviezen uit de adviesraden zijn een belangrijke input voor het beleid en de 
uitvoering daarvan. Het stadsbestuur betrekt hen daarom systematisch bij alle 
initiatieven.  

Wij geloven sterk dat stedelijk beleid een totaalbeleid moet zijn. Daarom zal de stad 
telkens alle betrokken adviesraden om input vragen en zo ook de interactie tussen de 
verschillende adviesraden stimuleren. 

Wat willen we doen? 

 Het stadsbestuur vraagt ieder voorjaar de adviesraden om input bij de 
voorbereiding van de opmaak van de begroting, zodat zij gericht en efficiënt 
kunnen meewerken aan het beleid binnen hun bevoegdheidsdomein. Dit gebeurt 
binnen de marges van het Witboek en het bestaande financieel kader. 

 Het stadsbestuur betrekt proactief alle betrokken adviesraden vooraf en tijdig bij 
het plannen, uitwerken en uitvoeren van het beleid.  

 De stad zal blijvend voor de nodige administratieve ondersteuning zorgen van de 
adviesraden. 

4.2. Stads- en dorpsraden 

De N-VA rekent erop dat de bestaande dorpsraden in Sinaai, Belsele en Nieuwkerken hun 
rol van advies- en inspraakorgaan en initiatiefnemer/organisator ten volle blijven spelen.  
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Het stadsbestuur betrekt hen daarom ook systematisch bij alle initiatieven die een impact 
hebben op de drie deelgemeenten. Zij moeten kunnen rekenen op de ervaring en kennis 
van de wijkagent(en). 

Wat willen we doen? 

 De bestaande dorpsraden moeten blijvend kunnen rekenen op de nodige financiële 
en logistieke ondersteuning. De N-VA pleit voor degelijke ondersteuning van deze 
dorpsraden en wijkvergaderingen door de toewijzing van een secretaris-ambtenaar 
waardoor de administratieve last van de schouders van de vrijwilligers 
weggenomen wordt.  

 Omdat de wijkagenten een centrale rol vervullen in hun buurt of wijk, zullen zij 
actief deelnemen aan de dorpsraden. Zo moet de wijkpolitie gehoord worden op de 
dorpsraad en moet de dorpsraad adviezen kunnen formuleren over de inzet van de 
wijkpolitie aan de politieraad. De wijkagenten worden zo zichtbaarder in hun buurt 
of wijk en kan er gewerkt worden aan een intensievere samenwerking tussen buurt 
en wijkagent. 

4.3. Buurt- en wijkwerking 

De bestaande buurtwerking binnen Sint-Niklaas is voornamelijk gericht op twee pijlers:  

• Enerzijds focust de stad zelf vooral op buurten waar zich vaak 
samenlevingsproblemen voordoen.  

• Anderzijds zorgt de stad voor een beperkte financiële en logistieke 
ondersteuning van wijk- en buurtcomités. 

Wij geloven dat de stad oog moet hebben voor alle wijken en buurten, niet enkel voor de 
zogeheten ‘probleemwijken’.  

De diverse buurt- en wijkverenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale leven van 
hun buurt. Ze zorgen er mee voor dat mensen zich thuis voelen in hun straat of buurt. 
Ze zijn broodnodig om van onze stad een hechte en warme samenleving te maken. Dat 
buren elkaar (her)kennen, is vaak mee aan hen te danken.  

Door wijk- en buurtwerkingen actief te ondersteunen, wil het stadsbestuur de 
verbondenheid onder haar inwoners vergroten. Want het gevoel trots te zijn dat je een 
inwoner bent van Sint-Niklaas of een van haar deelgemeenten, dat begint in je eigen 
straat. 

Wat willen we doen? 

4.3.1. Buurtwerking 

 De taakomschrijving van buurtwerkers moet worden aangepast, met -nog steeds- 
de belangrijkste focus op wijken met samenlevingsproblemen. Niet elke 
probleemsituatie vergt echter een jarenlange opvolging. Een flexibele begeleiding 
van buurten en wijken moet mogelijk zijn.  

 Als de stad actief mensen en middelen inzet om samenlevingsproblemen in 
bepaalde wijken of buurten aan te pakken, probeert zij waar mogelijk zo 
projectmatig mogelijk te werken rond een integraal plan in samenwerking met alle 
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betrokken interne en externe diensten en belanghebbenden met een klaar en 
duidelijk meetbaar einddoel.  

4.3.2. Buurt- en wijkverenigingen 

 Het stadsbestuur werkt een beleid op maat van de buurt- en wijkverenigingen uit 
en gaat na hoe zij de buurt- en wijkverenigingen impulsen kan geven om hun 
werking gezond te houden. Dat kan zowel op financieel (bv. met buurtbudgetten) 
als organisatorisch (bv. een verzekering bij de organisatie van activiteiten) vlak 
zijn.  

 De uitgebreide logistieke ondersteuning die deze verenigingen nu al krijgen, wordt 
behouden en daar waar mogelijk uitgebreid. 

 De stad zal –waar nuttig- buurtverenigingen vragen mee te werken aan 
communicatie  op maat van buurt of dorp: sensibiliseringsacties zijn vaak per 
definitie buurtgericht (zwerfvuil, aangepaste snelheid) en kunnen enkel aan kracht 
winnen wanneer de buurtbewoners hier zelf aan meewerken.  

 Een jaarlijks vormings- en overlegmoment met de buurtcomités, georganiseerd 
door de stad, moet de bestuursleden uit de buurtcomités nieuwe ideeën en 
inspiratie geven voor hun werking. De aangeboden vorming moet hen wegwijs 
maken in de bestaande regelgeving en het aanbod dat de stad voor hen ontwikkeld 
heeft.  

 De stadsdiensten stellen op een overzichtelijke manier alle reglementen en 
formulieren ter beschikking die buurt- en wijkverenigingen nodig kunnen hebben bij 
de organisatie van hun activiteiten. 

 De stad heeft zowel binnen de stedelijke ambtenarij, als op politiek vlak (= één 
bevoegd schepen) een aanspreekpunt voor buurt- en wijkverenigingen.  

4.4. Burgers met vragen, suggesties of klachten 

De N-VA wil dat de stad verder werk maakt van een geïntegreerde behandeling van alle 
vragen, suggesties en klachten.  

De bestaande ‘Klantendienst’ moet bekender en zichtbaarder worden gemaakt bij de 
bevolking, zodat elke burger weet dat hij bij de stad terecht kan met al zijn vragen, 
suggesties en klachten.  

De werking van de klantendienst moet verder worden geoptimaliseerd, zodat elke burger 
die er komt aankloppen binnen een redelijke termijn op de hoogte wordt gebracht van de 
acties die de stadsdiensten ondernamen.  

Wanneer burgers het niet eens zijn met de conclusie/oplossing zoals voorgesteld door de 
klantendienst, moeten zij een beroep kunnen doen op de beoordeling van hun probleem 
door een externe ombudsdienst. 

De stad moet alle problemen die gemeld worden snel en adequaat aanpakken. Waar die 
problemen het gevolg zijn van het niet naleven van de regels, moet er sanctionerend 
worden opgetreden door o.a. een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (of GAS - zie 
ook het luik ‘Veiligheid’). 
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Wat willen we doen? 

 De werking van de klantendienst moet breder bekend worden gemaakt bij de 
bevolking via een bewustwordingscampagne. 

 Alle klachten moeten worden afgesloten met een schriftelijk verslag dat opgesteld 
wordt door de klachtendienst.  

 Om te komen tot een geïntegreerd stadsbeleid, rapporteert de klantendienst 
systematisch en regelmatig aan het gemeentebestuur zodat het beleid snel kan 
worden bijgestuurd. De klantendienst vraagt daarvoor ook input van de 
verschillende stadsdiensten. 

 Het stadsbestuur zet prioritair in op de aanwerving van een ombudsman/vrouw, 
zodat de Sint-Niklase burgers opnieuw beroep kunnen doen op een externe 
klachtencontroleur. 
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5. Een sobere en efficiënte administratie  

 

Quote van Sint-Niklazenaar in enquête ‘Iedereen Burgemeester’: 
 
‘Belastingen zijn te hoog! Kan de stad het niet met wat minder doen?’ 
 
‘Ik word van het ene loket naar de andere dienst gestuurd.’ 

 

Onze visie 

De N-VA gelooft in sterke en autonome lokale besturen. Efficiëntie staat centraal. Een 
modern en slank ambtenarenapparaat speelt doeltreffend en snel in op de verwachtingen 
van de inwoners.  

De afgelopen bestuursperiode nam het stadsbestuur initiatieven op het vlak 
modernisering, efficiëntie, toegankelijkheid voor iedereen, snelheid en 
klantvriendelijkheid. Dit moet verder gezet worden.  

De tering naar de nering zetten geldt ook voor het lokale bestuur. Dat vraagt een 
spaarzaam beleid en duidelijke keuzes. Het Sint-Niklase stadsbestuur moet zich in 
financieel moeilijke tijden op de kerntaken concentreren. Ze kan niet alles oplossen.  

Met een aanvullende personenbelasting van 8,5 % kent de Sint-Niklase bevolking, in 
vergelijking met de rest van Vlaanderen, een hoge belastingdruk. Het Vlaams gemiddelde 
ligt op 7,2%. Ook in vergelijking met onze buurgemeenten is dit hoog. 

Iets beter scoren we op het vlak van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, dat 
al jaren ongewijzigd 1325 bedraagt. 

De uitdagingen die Sint-Niklaas de komende jaren te wachten staan, zijn niet gering. Aan 
investeringszijde zijn de grootste uitdagingen dat ze de rol als centrumstad kan blijven 
spelen en het uitbreiden van de voorzieningen. Daarbij moet bijzondere aandacht gaan 
naar zowel jonge gezinnen (de ‘vergroening’), als naar de ouder wordende bevolking (de 
‘vergrijzing’) . Daar komt bij dat de stad aan de uitgavenzijde moet voldoen aan een 
aantal verplichtingen zoals stijgende pensioenlasten. Een budget in evenwicht is een 
minimum. 

Wat willen we doen? 

5.1. Financiën en fiscaliteit 

 De evolutie van de financiële toestand van de Sint-Niklase stadskas oogt, net zoals 
bij heel wat andere overheden en instellingen, niet zo positief. Het stadsbestuur 
leverde echter recentelijk nog ernstige inspanningen om de stadsfinanciën op 
sporen te houden. We moeten op dit pad verder gaan en indien nodig, moedige 
beslissingen durven nemen.   

 Aan uitgavenzijde is het belangrijk om steeds dingen in vraag te stellen. Elke dienst 
heeft de opdracht om na te gaan hoe het efficiënter of doelgerichter kan. Projecten 
worden getoetst aan hun noodzaak, rendement en optimale uitwerking. 
Investeringsprioriteiten worden vastgelegd. Bij de opmaak van de begroting moet 
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er aandacht zijn voor de billijke verdeling van de ondersteuning van alle 
vrijetijdssectoren.  

 Aan inkomstenzijde is dankzij de vaste groeivoet van het Gemeentefonds van de 
Vlaamse overheid een vaste en toenemende inkomstenstroom verzekerd. Ook 
dankzij de afbouw van de nutteloze planverplichtingen, zal het stadsbestuur 
middelen en personeel efficiënter kunnen inzetten. Voor financiering van projecten 
wordt er actief gezocht naar mogelijke subsidies van hogere overheden. Nieuwe 
subsidies worden bestudeerd en getoetst aan de opportuniteiten binnen de stad. 

 Bij belastingen en tarieven staan de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de gebruiker 
betaalt’ voorop. Daarbij houden we ook rekening met de draagkracht van gezinnen 
en bedrijven. Inzake een aantal toegangsgelden en retributies moet in de tarieven 
een onderscheid gemaakt worden tussen inwoners en niet-inwoners. 

 Voor de N-VA moet de volgende bestuursmeerderheid de fiscale stop aanhouden. 
Op voorwaarde dat de stedelijke dienstverlening (kwalitatief en kwantitatief) niet 
moet worden teruggeschroefd, moet zelfs een belastingvermindering overwogen 
worden. Het beleid dient ook uit te monden in een volwassen budgetteringspolitiek, 
waarbij een volledig sluitende begroting in evenwicht en een gefundeerde 
meerjarenplanning (volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus) worden 
opgesteld en uitgevoerd zonder de belastingen te verhogen. 

 Specifiek voor en in samenspraak met de ondernemers wordt nagegaan welke 
initiatieven kunnen worden genomen. Door fiscale en administratieve 
vereenvoudiging willen we onze stad concurrentieel houden als een stad waarin de 
ondernemers innoverend durven investeren in onze lokale economie en de 
werkgelegenheid. 

5.2. Administratie 

5.2.1. Efficiëntie en administratieve vereenvoudiging 

 Door een kerntakendebat bepaalt het stadsbestuur de prioriteiten van haar beleid. 
In functie daarvan past het stadsbestuur het personeelsorganigram aan.  

 Stedelijke diensten kijken over het muurtje. Ze streven in dossiers naar een 
gemeenschappelijk advies, waar afwijkende meningen mogelijk zijn. Finaal is het 
aan de politiek (college en gemeenteraad) om op basis daarvan de knoop door te 
hakken. Ook in de uitvoering werken de diensten, op aansturen van het 
managementteam, niet naast elkaar.  

 Door initiatieven van de Vlaamse overheid, zal het stadsbestuur heel wat 
planlastenvermindering kunnen realiseren. Het stadsbestuur gaat na of het ter zake 
ook het goede voorbeeld kan geven, waardoor personeel en administratie 
efficiënter kan worden ingezet. 

5.2.2. Communicatie/klantvriendelijkheid/toegankelijkheid 

 Het stadsbestuur maakt van duidelijke communicatie naar de inwoners toe een 
prioriteit: aankondiging evenementen, werken, belangrijke investeringen, 
performantie van haar diensten en politie. De stad moet blijvend inzetten op een 
breed aanbod aan communicatiekanalen (Stadkroniek, website, TV OOST, folders 
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en brochures, gerichte briefacties, nieuwe sociale media, …) om haar inwoners 
rechtstreeks te informeren. 

 Kleine mankementen leiden tot kleine frustraties. Niet opgeloste mankementen 
leiden tot grotere frustraties. Het stadsbestuur focust op een efficiënte en 
klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners. De bestaande dienstverlening van 
de informatiedienst, met daarin centraal de klachtenbehandeling door het 
meldpunt, wordt beter bekend gemaakt.  

 De ombudsdienst kende de voorbije bestuursperiode op personeelsvlak weinig 
continuïteit. Een goede werking van de ombudsdienst is een uitdaging voor de 
komende periode. 

 De stedelijke dienstverlening wordt gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid, ook 
in de deelgemeenten, zowel op het vlak van openingsuren als op het vlak van ICT-
toepassingen. Openingstijden van de loketten van de stad en de deelgemeenten 
worden aangepast, zodat de beschikbaarheid ervan verhoogd wordt voor de 
werkende inwoners van de stad. De bestaande avondopening wordt uitgebreid (bv. 
tot 21.00u) en de loketten zijn minstens één zaterdagvoormiddag per maand open.  

 De stedelijke administratie werkt volgens het een-loketprincipe : een duidelijk 
aanspreekpunt (‘frontoffice’) voor hun specifieke kwestie binnen de stedelijke 
administratie. Dat aanspreekpunt werkt niet als doorverwijsluik, maar 
oplossingsgericht. De rest van de administratie werkt als tweede lijn (‘backoffice’).  

5.2.3. Elektronische dienstverlening 

 Na de noodzakelijke investeringen in de computerinfrastructuur, zal de stad haar 
elektronische dienstverlening verder uitbouwen. Een toegankelijke en vlot leesbare 
webstek ten dienste van de bevolking en een performant intranet met 
gegevensdeling voor het personeel staan hierin centraal. 

 We bouwen het e-loket van de stad verder uit.  

 De webstek van de stad wordt herwerkt en vereenvoudigd, zodat de massa 
informatie die er nu al beschikbaar is, eenvoudiger toegankelijk wordt. 

 Voor mensen die geen toegang hebben tot het wereldwijde web, levert de stad 
inspanningen om de digitale kloof te verkleinen. Stedelijke dienstverlening moet 
voor iedereen toegankelijk blijven. 

5.2.4. Personeelsbeleid 

 Klantvriendelijke en oplossingsgerichte houding is een basisvoorwaarde voor alle 
personeelsleden. 

 Het managementteam werkt aan de verdere ontwikkeling van een modern 
personeelsbeleid, waarin personeelsleden beoordeeld worden op hun output, niet 
op formalisme. 

 Ook op personeelsvlak werkt het stadsbestuur aan verdere synergieën en een 
versterkte samenwerking met het OCMW. 
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 “Beter doen met minder”, dit zowel op vlak van uitgaven als op vlak van 
personeelsleden. Het aantal personeelsleden, zowel in absolute getallen als in VTE-
termen (voltijdsequivalenten), ligt hoog. De N-VA wil dit niet verder laten 
aangroeien.  

5.3. Patrimonium 

 Het stadsbestuur heeft een heel aantal gebouwen en gronden in bezit. Het 
stadsbestuur maakt werk van een echt vastgoedbeleid: zowel op het vlak van 
inventariseren, rationaliseren en aan- en verkoop. 

 Het spreekt vanzelf dat die eigendommen beheerd worden als een goede huisvader. 
Er wordt gezocht naar een zo optimale benutting van gronden, gebouwen, 
kantoren. 

 Voor de huisvesting van de stadswerkplaatsen zal het bestuur een realistische en 
betaalbare beslissing moeten nemen. 
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 N-VA 

        

 1 DEHANDSCHUTTER 
Lieven 

 15 PRAET 
Raf 

 29 VANDERMEULEN 
Els 

 2 HENNE 
Marijke 

 16 CALLAERT 
Maxime 

 30 VANDER STICHELE 
Carmen 

 3 BUYSROGGE 
Peter 

 17 VERBRUGGEN 
Koen 

 31 JANSSEN 
Lieve 

 4 DE BEULE 
Veerle 

 18 ROBINSON 
Clara 

 32 VERHOFSTADT 
Jan 

 5 MERCKX 
Bart 

 19 AFSCHRIFT 
Geertje 

 33 BOEL 
Joris 

 6 HANSSENS 
Carl 

 20 VAN ROYEN 
Monique 

 34 WATERSCHOOT 
Rita 

 7 VAN ELSLANDE 
Kelly 

 21 HEYMAN 
Hannelore 

 35 DE SMET 
Koen 

 8 VAN LOOY 
Marcel 

 22 TOTÉ 
Stijn 

 36 KONINCKX 
Rik 

 9 ÖZEN 
Cansu 

 23 BOSTEELS 
Leen 

 37 DE BACKER - VERBREYT 

Nora 

10 HUYS 
Luk 

 24 BRAECKMAN 
Chris 

 38 VAN RAEMDONCK 
Michel 

11 HERMAN 
Filip 

 25 VASTENHAECK 
Els 

 39 VERSTRAETE 
Lutgarde 

12 BAEYENS 
Filip 

 26 SCHELFHOUT 
Mario 

 40 NYIKA 
Maria 

13 MEERT 
Christine 

 27 VAN HAUWERMEIREN 
Geertrui 

 41 CHARLIER 
Annemie 

14 VAN BESAUW 
Bernd 

 28 DESWARTE 
Harry 

   


