
“We zijn er voor alle Sint-
Niklazenaren. En voor zij die het nodig 
hebben nog een tikkeltje meer. 
Menselijkheid en meer participatie, dat 
heeft onze kleurrijke stad nodig!” 

Jong CD&V bruist van de 
ideeën

De CD&V jongeren willen het goede 
leven naar Sint-Niklaas brengen. Aan 
grootse plannen ontbreekt het hen 
alvast niet! 

"We starten  met het creëren van een tweede 
stadspark aan het Sint-Jansplein," vertelt 
jongerenvoorzitter Kristof Van Gansen. 
"Samen met de honderden nationaliteiten in 
onze stad willen we samen onze identiteit 
versterken: we voorzien aan  Zwijgershoek 
een kindvriendelijk Sinterklaasmuseum." 

En ook  senioren verdienen een plaats in onze 
samenleving voor de jongeren. "Naast 
betaalbar zorg vinden we uitwisseling tussen 
generaties zeer belangrijk!" 

Heb je zelf als jongere een tof idee voor onze 
stad of wil je aansluiten bij de CD&V  
jongerenploeg? 

Neem contact op met Kristof Van Gansen via  
vangansen_kristof@hotmail.com

Gezonde stad
“Een goede gezondheid!”: het is de meest klassieke nieuwjaarswens. "Wie een goede 
gezondheid mist, weet als geen ander hoe belangrijk het is", weet gemeenteraadslid Lieve Van 
Daele. "De zorg voor een gezonde stad ligt me na aan het hart. Na het lezen van het boek van 
Johan De Vos die de asbestproblematiek in de stad aankaartte, bracht ik de bal aan het rollen 
in de gemeenteraad. Het leidde tot extra maatregelen voor wie asbest veilig wil verwijderen 
en uiteindelijk tot de vraag om definitieve sluiting van het asbeststort. Samen met onze fractie 
ondersteun ik ten volle de vraag van de buurt: 
geen asbeststort tussen bewoning!"  

Extra recyclageparken

Reeds in vorige legislatuur bracht CD&V de 
noodzaak van aanpassing van het 
containerpark in Sint-Niklaas naar een 
modern recyclagepark aan. Gemeenteraadslid 
Julien Ghesquière is blij dat dit binnenkort 
zover is. "Daarnaast vroegen we ook om extra 
recyclage-parken te realiseren in de 
deelgemeenten, wat de veel te grote 
verkeersdruk op Vlyminckshoek zou 
verminderen. "Intussen is het recyclagepark in 
Nieuwkerken gerealiseerd,  maar blijven de 
deelgemeenten Belsele en Sinaai nog op hun 
honger zitten", stelt ook Monique Van Hecke 
vast.  "We blijven er dus op aandringen om de 
plannen voor een bijkomend park in de 
industriezone aan de Schrijberg dringend uit 
te voeren." 

NIEUWS UIT DE CD&V-
FRACTIE

Het belang van burgerparticipatie 

De afgelopen vijf jaar is het gebleken dat er een serieuze noodzaak is aan een transparant 
bestuur  en participatie van onze burgers bij het beleid van onze stad en haar deelgemeenten. 
CD&V wil voortrekker zijn om de participatie bij de burgers aan te moedigen, door de 
gemeenteraadszittingen laagdrempelig   via smartphone, tablet of PC te laten volgen. "Onze 
inwoners geven duidelijk het signaal dat ze betrokken willen worden bij het stadsbeleid, en 
vooral bij beslissingen waar ze zelf mee geconfronteerd worden," geeft gemeenteraadslid 
Ali Salhi aan. "We blijven overtuigd dat het livestreamen van de gemeenteraadszitting een 
logische stap is om op een moderne en een frisse manier elke burger  te bereiken. Zo kunnen 
we samen schrijven aan een WIJ-verhaal voor onze stad:  mensen en gemeenschappen in 
Sint-Niklaas met elkaar verbinden en samen een positieve en hoopvolle toekomst 
uitbouwen."
Ook gemeenteraadslid Marc Heynderickx vindt burgerparticipatie een belangrijk thema  
voor de toekomst. "De reorganisatie en afstoting van de reinigingsdienst, de toekomstige  
ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving Noord en  de plannen voor het 
H.Heymanplein hadden op dat vlak beter aangepakt kunnen worden." Met de jaarwisseling 
in zicht heeft Marc ook een verrassend voornemen: “Na jarenlange inzet voor onze stad, 
krijgt mijn gezin binnenkort alle aandacht. Dat betekent dat ik na deze bestuursperiode de 
actieve politiek vaarwel zeg met een dankbaar gevoel en met veel voldoening.”

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jürgen Naudts
jurgen.naudts@gmail.com
www.sintniklaas.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenvSintNiklaas

in SINT-NIKLAAS
Sint-Niklaas.cdenv.be
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De lijsttrekker en lijstduwer voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
zijn gekend. Johan Uytdenhouwen  zal 
de lijst trekken. Vlaams Parlementslid 
Jos De Meyer stelt zijn jarenlange 
ervaring ten dienste van de partij en zal 
de CD&V-lijst in 2018 opnieuw duwen. 

De rest van de lijst krijgt volop vorm en 
zal worden opgebouwd volgens enkele 
principes die een sterke lijst moeten 
garanderen: een gezonde mix van 
verjonging, vernieuwing en ervaring 
waarbij inzetten op diversiteit een 
evidentie is. 

Verbinden boven 
verdelen in 2018 

Lijsttrekker Johan Uytdenhouwen
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Het stadsbestuur lanceerde in oktober 
het wijkcirculatieplan, met als 
bedoeling het verkeer in de stad 
veiliger en vlotter te maken. CD&V 
juicht de uitgangspunten ervan toe.

Bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid 
wordt het STOP-principe gebruikt: de 
prioriteit gaat eerst naar stappen, dan 
trappen (de fiets), vervolgens naar openbaar 
vervoer en dan pas naar personenwagens. 

Niettemin blijft voor CD&V de bereikbaarheid 
van de stadskern met de wagen 
onontbeerlijk. "De toegang naar de 
bestaande centrumparkings moet worden 

geoptimaliseerd én de mogelijkheid van 
nieuwe "shop and go" parkings in de kernstad 
moeten worden onderzocht", verduidelijkt 
gemeenteraadslid Jens Vrebos. "Daarnaast 
blijft ook de dekkingsgraad van het openbaar 
vervoer  voor ons prioritair."

Het lijkt een processie van Echternach 
als je merkt hoe traag het dossier van 
de Wase mobiliteit evolueert. 
Nieuwkerken-dorp, Hoge Bokstraat, 
Dendermondse Steenweg, Plezant-
straat, Kleibeke,... Vlaams Volks-
vertegenwoordiger Jos De Meyer 
roept op om sneller werk te maken van 
de verkeersveiligheid in onze regio.

Het mobiliteitsplan van de Wase 
burgemeesters, gecoördineerd door 
Interwaas, is een noodzakelijke stap in de 
goede  richting met onder meer een mogelijke 
capaciteitsuitbreiding van de E17 en de E34 
en een kleinschalige verbinding tussen 
beiden. Er werd reeds een studie gelanceerd, 

maar die zal volgens minister Weyts drie jaar 
in beslag nemen. 

Minister Schauvliege meldde dat ter hoogte 
van de Damstraat een extra verbinding voor 
langzaam verkeer komt. De aantakking van 
het bedrijventerrein Europark-Zuid op de 
oostelijke tangent zal verlopen via een nieuw 
te realiseren ontsluitingsweg achter de 
woningen van de Damstraat.

Jos De Meyer kijkt alvast uit naar de nieuwe 
verbinding tussen de N70/R42 en de E17. 
"Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-
Niklaas verlicht de verkeersdruk in het 
centrum en wordt het veiliger en leefbaarder 
voor ons en onze (klein)kinderen." 

In het Waasland ondertekenden op 19 
juni 2015 negen Wase gemeenten 
(Beveren, Kruibeke, Lokeren, 
Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-
Niklaas, Stekene, Temse en 
Waasmunster) het Burgemeesters-
convenant. Door dit te ondertekenen 
engageren lokale besturen zich 
vrijwillig om tegen 2020 binnen hun 
grondgebied minstens 20 % van de 
CO2-uitstoot te reduceren. Hiervoor 
maken ze een energieactieplan op. 
Deze samenwerking tussen de 
provincie, Interwaas en het Waas 
Fonds valt onder het project 
‘Waasland Klimaatland’.  

“Via ‘Waasland Klimaatland’ worden 
plaatselijke Wase initiatieven ondersteund. 
Een participatiemedewerker begeleidt de 
regionale visie, strategie en gezamenlijk 
energieactieplan om zo concrete 
sensibiliseringsacties te organiseren in deze 
gemeenten. 

Via een klimaatdashboard houdt men bij wat 
er in de verschillende sectoren (huishoudens, 
mobiliteit, tertiair, industrie, landbouw, 

lokale overheden, hernieuwbare energie) al 
werd gerealiseerd. Er werden voor de 
plaatselijke bevolking reeds tientallen 
inspraakmomenten georganiseerd zodat 
iedereen kan bijdragen tot een 
klimaatvriendelijke toekomst.
 
Een voorbeeld van een project uit Sint-
Niklaas is dat er een site bestaat met een 
overzicht van alle restaurants in de stad waar 
je vegetarisch kan eten. Een ander voorbeeld 
is dat de Scholen Da Vinci zonnepanelen op 
hun daken verhuren en zo bijdragen tot 
duurzaamheid. Sinds april 2017 is de 
Buurderij Sint-Niklaas opgericht. Hier kan je 
terecht voor producten van boeren, kwekers 
en ambachtslui van plaatselijk producenten. 
Je kan online je boodschappen doen en 
tijdens een wekelijkse boerenmarkt ophalen. 

Voor meer projecten kan je terecht op de 
website www.waaslandklimaatland.be .

Benieuwd naar andere provinciale 
initiatieven? Volg dan het werk van onze 
provinciale mandatarissen via www.oost-
vlaanderen.cdenv.be. 

NIEUWS UIT OOST-
VLAANDEREN

WIST JE 
DAT... 
de provincie Oost-
Vlaanderen bijdraagt 
aan de reductie  van de 
CO2 via 'Waasland 
Klimaatland'? 
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Klink met ons op het nieuwe jaar
vrijdag 12 januari 2018 - 19u30 
VIP-ruimte Puyenbeke, Watermolenstraat 104, 9111 Belsele
Met gastspreker Wouter Beke - Alvast prettige eindejaarsperiode! 

ZWAAR 
VRACHTVERKEER ZORGT 
VOOR ONVEILIGHEID
Jos De Meyer pleit voor kordate aanpak

Wijkcirculatieplan in Sint-Niklaas

Mobiliteit: vlot en veilig

Een goede mobiliteit betekent, vlot en 
voornamelijk veilig verkeer. Een 
combinatie die evenwichtig 
tegenover elkaar moet worden 
afgewogen. Gemeenteraadslid Anita 
D'hollander kaart aan dat die 
combinatie niet altijd even makkelijk 
verloopt.

"In de Vrouwneekhoekstraat in Sint-Niklaas 
is men gedeeltelijk overgeschakeld  naar een 
enkele rijrichting op aanvraag van enkele 
bewoners. Dit om de veiligheid voor fietsers 
te verbeteren en meer parkeerplaats te 
creëren. Maar naast deze beoogde impact 
worden we geconfronteerd met een 
aanzienlijke overbelasting van omliggende 
straten, worden bermen kapot gereden en 
moeten landbouwers kilometers omrijden 
om hun akkers te bereiken. Dit zorgt niet 
alleen voor tijdverlies, maar heeft ook een 
enorme inpact op het milieu." 
Ook het gebruik van verkeerslichten die 
enkel werken als fietsers op een knop 
drukken, kan volgens D'hollander beter.  
"Zou het niet eenvoudiger zijn als deze 
verkeerslichten gewoon altijd werken? Dit 
verhoogt mijns inziens de veiligheid voor 
zowel fietsers als automobilisten." Ook Jos 
De Meyer gelooft dat de veiligheid van fietsers 
beter kan. "Elke dag pendelen heel wat 
fietsers via de Hoogkamerstraat tussen 
Temse en Sint-Niklaas. De aanleg van een 
fietspad laat echter nog steeds op zich 
wachten. Duidelijke belijning zou hier alvast 
een voorlopige oplossing bieden." 

3

Gemeenteraadslid Jens Vrebos kiest voor het 

openbaar vervoer
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“We zijn er voor alle Sint-
Niklazenaren. En voor zij die het nodig 
hebben nog een tikkeltje meer. 
Menselijkheid en meer participatie, dat 
heeft onze kleurrijke stad nodig!” 

Jong CD&V bruist van de 
ideeën

De CD&V jongeren willen het goede 
leven naar Sint-Niklaas brengen. Aan 
grootse plannen ontbreekt het hen 
alvast niet! 

"We starten  met het creëren van een tweede 
stadspark aan het Sint-Jansplein," vertelt 
jongerenvoorzitter Kristof Van Gansen. 
"Samen met de honderden nationaliteiten in 
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versterken: we voorzien aan  Zwijgershoek 
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Heb je zelf als jongere een tof idee voor onze 
stad of wil je aansluiten bij de CD&V  
jongerenploeg? 

Neem contact op met Kristof Van Gansen via  
vangansen_kristof@hotmail.com
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gezondheid mist, weet als geen ander hoe belangrijk het is", weet gemeenteraadslid Lieve Van 
Daele. "De zorg voor een gezonde stad ligt me na aan het hart. Na het lezen van het boek van 
Johan De Vos die de asbestproblematiek in de stad aankaartte, bracht ik de bal aan het rollen 
in de gemeenteraad. Het leidde tot extra maatregelen voor wie asbest veilig wil verwijderen 
en uiteindelijk tot de vraag om definitieve sluiting van het asbeststort. Samen met onze fractie 
ondersteun ik ten volle de vraag van de buurt: 
geen asbeststort tussen bewoning!"  

Extra recyclageparken

Reeds in vorige legislatuur bracht CD&V de 
noodzaak van aanpassing van het 
containerpark in Sint-Niklaas naar een 
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deelgemeenten Belsele en Sinaai nog op hun 
honger zitten", stelt ook Monique Van Hecke 
vast.  "We blijven er dus op aandringen om de 
plannen voor een bijkomend park in de 
industriezone aan de Schrijberg dringend uit 
te voeren." 
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De afgelopen vijf jaar is het gebleken dat er een serieuze noodzaak is aan een transparant 
bestuur  en participatie van onze burgers bij het beleid van onze stad en haar deelgemeenten. 
CD&V wil voortrekker zijn om de participatie bij de burgers aan te moedigen, door de 
gemeenteraadszittingen laagdrempelig   via smartphone, tablet of PC te laten volgen. "Onze 
inwoners geven duidelijk het signaal dat ze betrokken willen worden bij het stadsbeleid, en 
vooral bij beslissingen waar ze zelf mee geconfronteerd worden," geeft gemeenteraadslid 
Ali Salhi aan. "We blijven overtuigd dat het livestreamen van de gemeenteraadszitting een 
logische stap is om op een moderne en een frisse manier elke burger  te bereiken. Zo kunnen 
we samen schrijven aan een WIJ-verhaal voor onze stad:  mensen en gemeenschappen in 
Sint-Niklaas met elkaar verbinden en samen een positieve en hoopvolle toekomst 
uitbouwen."
Ook gemeenteraadslid Marc Heynderickx vindt burgerparticipatie een belangrijk thema  
voor de toekomst. "De reorganisatie en afstoting van de reinigingsdienst, de toekomstige  
ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving Noord en  de plannen voor het 
H.Heymanplein hadden op dat vlak beter aangepakt kunnen worden." Met de jaarwisseling 
in zicht heeft Marc ook een verrassend voornemen: “Na jarenlange inzet voor onze stad, 
krijgt mijn gezin binnenkort alle aandacht. Dat betekent dat ik na deze bestuursperiode de 
actieve politiek vaarwel zeg met een dankbaar gevoel en met veel voldoening.”
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www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jürgen Naudts
jurgen.naudts@gmail.com
www.sintniklaas.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenvSintNiklaas

in SINT-NIKLAAS
Sint-Niklaas.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Sint-Niklaas december 2017
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De lijsttrekker en lijstduwer voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
zijn gekend. Johan Uytdenhouwen  zal 
de lijst trekken. Vlaams Parlementslid 
Jos De Meyer stelt zijn jarenlange 
ervaring ten dienste van de partij en zal 
de CD&V-lijst in 2018 opnieuw duwen. 

De rest van de lijst krijgt volop vorm en 
zal worden opgebouwd volgens enkele 
principes die een sterke lijst moeten 
garanderen: een gezonde mix van 
verjonging, vernieuwing en ervaring 
waarbij inzetten op diversiteit een 
evidentie is. 

Verbinden boven 
verdelen in 2018 

Lijsttrekker Johan Uytdenhouwen
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