
Vlot rijden betekent ook 
bijsturen
“De Lodewijk De Meesterstraat werd 
enkele richting. De verbetering van de 
verkeersveiligheid in deze scholenstraat 
is positief, maar het doel om het 
kruispunt aan de Hospitaalstraat te 
ontlasten, blijkt totaal mislukt. Op 
de reeds zwaar belaste Parklaan 
stonden nog meer files. AZ Nikolaas 
en de hogeschool Odisee trokken aan 
de alarmbel. Jens Vrebos en Jürgen 
Naudts dringen aan op blijvend 
overleg met alle betrokkenen. De 
écht ingrijpende maatregelen moeten 
immers nog genomen worden.”  
Suggesties? jens.vrebos@sint-niklaas.
be 

Jens Vrebos
gemeenteraadslid Sint-Niklaas
Jürgen Naudts
CD&V voorzitter

Iedereen gelijk? Groot gelijk!
“Waar mensen elkaar ontmoeten, 
verdwijnen grenzen. Vrouw en 
Maatschappij zet gelijkheid tussen man 
en vrouw, tussen mensen van 
verschillende culturen en generaties 
hoog op de politieke agenda. Onze 
stad telt ruim 76.000 inwoners, allemaal 
verschillend en toch allemaal gelijk. 
We dromen allemaal van geluk en van 
een toekomst voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Op de internationale 
vrouwendag trokken we met Vrouw 
en Maatschappij naar de bib met 
de vraag: waarop zou jij inzetten als 
je burgemeester was voor één dag.  
GELIJKHEID werd het meest gekozen 
door jong en oud.  Hartverwarmend!”  

Liliya Yakubova en Lore Baeten
lid en voorzitter van Vrouw en 
Maatschappij

Jong en goed in je vel!
“We leven in een prestatiesamenleving 
waar er veel moet en steeds minder 
mag. Dit legt een steeds hogere druk 
op kinderen en jongeren. Met Jong 
CD&V willen we van psychisch welzijn 
voor de jeugd een topprioriteit maken. 
Samen met de jongeren maken 
we een concreet actieplan: samen 
luisteravonden organiseren rond falen, 
een gezamenlijke gsm-loze dag voor 
alle scholen, meer open ruimte waar 
jongeren gewoon zichzelf kunnen zijn. 
Doen jullie mee?”
vangansen_kristof@hotmail.com

Kristof Van Gansen
jongerenvoorzitter

“Het is droevig gesteld met de tandzorg van onze senioren. Nochtans is mond- en tandzorg op late 
leeftijd belangrijk. Voor senioren is deze zorg niet altijd gemakkelijk bereikbaar. De praktijkruimten 
van tandartsen zijn niet altijd aangepast aan het zwaarder zorgprofiel van kwetsbare ouderen en de 
mogelijkheden om ter plaatse te komen zijn beperkt. Daarom pleitte ik binnen de OCMW-raad voor 
de uitwerking van een integraal mond-en tandzorgplan. In maart werd het principe goedgekeurd voor 
zowel de thuiszorg als voor de vijf rusthuizen van het OCMW.  Momenteel kunnen enkel de senioren 
uit De Gerda en De Plataan van tandzorg in het rusthuis genieten. Doel is te komen tot een intense 
samenwerking met de lokale tandartsen in Sint-Niklaas, het AZ Nikolaas en de Arteveldehogeschool in 
Gent.”

Johan Uytdenhouwen
OCMW-raadslid en CD&V lijsttrekker 

Bestuurslid in de kijker
Marleen Cathoir
Deze huisvrouw is gehuwd met Patrick Vereecken, een 
vertrouwd gezicht in ons stadspark. Marleen is vooral 
voltijds vrijwilliger. Zo is ze actief in KWB Don Bosco, 
in CM en in de kern van Beweging.net Sint-Niklaas. 

Sinds de oprichting is ze betrokken bij Polsslag, een 
samenwerkingsverband van verschillende verenigingen 
die het armoedebeleid van de stad volgen. 

Marleen zetelt in de stedelijke adviesraad voor personen 
met een beperking (KVG) en in de raad van bestuur van 
het Cultuurcentrum ACCSI. Als boekenliefhebber vind je 
haar ook in de leesgroep van het Davidsfonds. 

Marleen is een bezige bij die veel van katten, maar 
vooral van mensen houdt. Ze droomt van een propere, 
gezellige stad waar iedereen zich thuis voelt. Het zal 
jullie dan ook niet verwonderen dat jullie haar in 
oktober zullen terugvinden op de kieslijst.

VERDER IN DIT NUMMER
Onze mandatarissen maken hun punt over een gezonde leefomgeving zonder zwerfvuil en asbest, een gedragen 
stadsontwikkeling, veilig en vlot (fiets)verkeer en veilige spoorwegovergangen. Verder zet onze jongerenvoorzitter in op 
jongeren die goed in hun vel zitten en vinden we iedereen in onze stad gelijk, hoe verschillend we ook zijn.

Wijblad van CD&V-Sint-Niklaas, mei 2018

in SINT-NIKLAAS
sint-niklaas.cdenv.be

Zelf ook ideeën of zin om mee te 
gaan op #dewegvooruit? 
Meld het ons via het contactformulier 
op de website 
www.sint-niklaas.cdenv.be  
of via Facebook 
www.facebook.com/cdenvSintNiklaas/ 

Mondzorg voor senioren? 
Een tandje bij graag!
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Weg met de overweg? 
“De hoofdlijn Antwerpen-Gent is één van de drukste spoorlijnen van het land en men wil de capaciteit 
nog verhogen. In sommige steden en gemeenten worden daarom plannen gemaakt om een aantal 
spoorwegovergangen te sluiten of om niet-gelijkgrondse kruisingen te realiseren.
Het is nodig dat er grondig overleg en studiewerk gebeurt om te kijken waar er in onze stad en 
deelgemeenten niet-gelijkgrondse kruisingen (tunnel, brug, spoor onder de weg,…) mogelijk zijn 
die de verkeersdoorstroming en 
de verkeersveiligheid verhogen. 
Bruut sluiten van overwegen 
zonder overleg, kan niet. Levendige 
dorpsgemeenschappen mogen niet 
doorgeknipt worden. Op het platteland 
moet men ook rekening houden 
met landbouwverkeer. We zullen de 
resultaten van de aangekondigde 
studie alert opvolgen.”

Jos De Meyer
gemeenteraadslid en 
Vlaams parlementslid

“Veiligere spoorwegovergangen 
is een werkpunt.”

“Geen dure plannen voor grootse 
projecten met onvoldoende 
draagvlak.”

Nieuwkerkense fietswegels: nood aan permanent onderhoud
“Door de regen en de vrieskou zijn de fietswegels in de lente in zeer slechte staat. 
Op sommige plekken is het ronduit gevaarlijk fietsen. Ik ijver ervoor om een 
permanente ploeg aan te stellen die de wegels het hele jaar door onderhoudt 
en herstelt. Veilig fietsen in de landelijke deelgemeenten en in onze stad is een 
prioriteit.”

Anita Dhollander
raadslid uit Nieuwkerken

Statiegeld tegen zwerfvuil
“Op voorstel van CD&V keurde de 
gemeenteraad van 23 februari, met 
een opmerkelijke wisselmeerderheid, 
de motie goed om toe te treden tot de 
“statiegeld-alliantie”. Om het probleem 
van zwerfvuil (voornamelijk blikjes 
en plastic flesjes) op het openbaar 
domein terug te dringen, pleit CD&V 
voor de invoering van statiegeld. Door 
waarde aan blikjes en plastic flesjes te 
geven, stimuleren we een duurzame 
mentaliteitsverandering.”

Julien Ghesquière 
raadslid uit Belsele en onze 
vertegenwoordiger in de 
afvalintercommunale  MIWA

Hooimanstraat is ook van de fietser!
“De Hooimanstraat in Sinaai is een zeer drukke, onveilige 
straat. Er is geen fietspad en de uitwijkstrook, die als fietspad 
gebruikt wordt, is veel te smal. Auto’s die elkaar kruisen 
houden geen rekening met de fietser die geen enkele 
uitwijkmogelijkheid heeft. Aan de ene kant zijn er de diep 
uitgereden bermen en aan de andere kant de kasseien 
die veel hoger liggen dan de uitwijkstrook. Voetpaden 
zijn er nauwelijks of slecht onderhouden. Er zijn dringend 
aanpassingen nodig.” 

Monique Van Hecke
raadslid uit Sinaai
 

Stop discriminatie
“Dagelijks hoor ik vele, vaak emotionele 
getuigenissen van stadsgenoten die 
zich gediscrimineerd voelen. Het valt 
me op dat mensen niet weten waar ze 
met hun vragen, meldingen of klachten 
terecht kunnen. Een Stop-discriminatie 
app zou de drempel om discriminatie of 
racisme te melden veel verkleinen. Dat 
is een belangrijke stap naar een meer 
effectief optreden tegen elke vorm van 
discriminerende behandeling.” 

Ali Salhi 
gemeenteraadslid Sint-Niklaas

Stadsontwikkeling groeit vanuit de buurt
“De meerderheid heeft veel en dure plannen gemaakt voor 
grootse projecten. Echter zonder veel resultaat omdat er 
onvoldoende participatie en dus onvoldoende draagvlak 
was. Bovendien zijn er onvoldoende middelen en dus 
moeten er keuzes gemaakt worden. Wat is nu prioritair? De 
stationsomgeving, het Hendrik Heymanplein, de autoknip 
op de Grote Markt...? Geheel onduidelijk: een timing en 
financiële planning ontbreekt. Er is te weinig debat! Wat vind 
jij prioritair?” johan.uytdenhouwen1@telenet.be

raadslid Marc Heynderickx, Dennis De Poorter en
Lore Baeten 

“Samen maken we van 
Sint-Niklaas een reine en 
groene stad!”

SINAAI

BELSELE

SINT-NIKLAAS

NIEUWKERKEN“Veilig fietsen in de landelijke 
deelgemeenten en in onze stad 
is een prioriteit.”

Een leefomgeving zonder asbest: da’s best!
“De gezondheid van haar inwoners bevorderen is één van 
de uitdagingen voor elk lokaal bestuur. Sinds duidelijk 
is dat onze stad een zwarte vlek is op de asbestkaart van 
Vlaanderen moet alles in het werk gesteld worden om de 
historische vervuiling ongedaan te maken. De sluiting van het 
asbeststort is een belangrijke en logische stap: het hoort niet 
thuis in een woonwijk, dicht bij scholen en het centrum van 
de stad. Maar daarmee zijn niet alle problemen van de baan. 
We herhalen onze oproep aan de meerderheidspartijen om 
een taskforce op te richten over de partijgrenzen heen. Samen 
met actievoerders, buurtbewoners, experten en familieleden 
van slachtoffers een ambitieus actieplan uitwerken om onze 
stad op korte termijn asbestvrij te maken.

Lieve Van Daele
fractieleider gemeenteraad
Kristof Van Gansen
jongerenvoorzitter
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