
iedereen inbegrepen

Senioren en jongeren, doeners, denkers 
en durvers, allochtone gemeenschappen, 
ondernemers… bij CD&V is {iedereen 
welkom}.
Niemand valt uit de boot. Goed voor de 
sterken, sterk voor de zwakkeren. We zijn 
een partij die wil verzorgen en versterken. 
CD&V is een partij die zijn verantwoorde-
lijkheid neemt. We doen. En kijken voor-
uit. We doen aan politiek op een positieve 
manier. Niet ‘tegen’, maar ‘voor’.
CD&V is een partij waarin ieder zich thuis 
mag voelen. Dit idee projecteren in Sint-

Niklaas en deelgemeenten, is ons opzet: het 
gezin als basis van een gemeenschap waarin 
men welkom is, waarin men gesteund wordt 
waar nodig en aangemoedigd wordt als men 
denkt, durft en doet.
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
geeft CD&V Sint-Niklaas volop kansen aan 
jonge en nieuwe gezichten, waaronder Jens 
Vrebos en Saloua El Moussaoui.
CD&V is een gezinspartij met waarden. We 
verbinden, verzorgen, versterken en zien 
vooruit. Samen met het volledige team van 
JONGCD&V streven Jens en Saloua naar 

een stad waarin iedereen zich thuis voelt, 
ook en zeker de jonge mede-Sint-Nikla-
zenaar. Elk kind en elke jongere moet de 
kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen in 
onze stad, waar het uitdagend, veilig, mooi, 
leerrijk, boeiend en aangenaam vertoeven 
moet zijn. 
In deze editie worden de initiatieven voor en 
door deze jonge generaties toegelicht. We 
blikken terug op projecten die het stads-
bestuur de afgelopen 6 jaar realiseerde en 
we zetten de strijdpunten op dit vlak uiteen 
voor de komende bestuursperiode.

sint-niklaas.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Jens Vrebos en Saloua El Moussaoui aan het 
begin van de lente op de Lentemarkt die vo-
rige maand de Grote Markt in bloei zette.



{jeugdwerk en 
jeugdverenigingen inbegrepen}

{Jeugdwerk}
CD&V ondersteunt ten volle jeugdwerk in 
de breedste zin. Vooreerst is er de materiële 
en logistieke ondersteuning van jeugdver-
enigingen: diverse subsidies, kampvervoer, 
gratis toegang tot het recreatiepark, jeugdta-
rief  bij het ontlenen van materialen, … 
Een tweede luik is personele en inhoude-
lijke ondersteuning. CD&V pleit ervoor de 
jeugdhuizen verder professioneel te onder-
steunen. JC Den Eglantier, OJC Kompas in 
Sint-Niklaas, JOC Troelant in Sinaai, JC ’t 
Verschil in Nieuwkerken en JC De Galjaar 
in Belsele, kunnen in de toekomst op ons 
rekenen. Dit geldt ook voor de speelplein-
werkingen in Sint-Niklaas en zijn deelge-
meenten.
De stedelijke jeugdraad blijft zijn rol 
(adviesorgaan) vervullen en wordt verder 
ondersteund.

{Jeugdinfrastructuur}
De afgelopen legislatuur werd dankzij de 
steun van de CD&V-mandatarissen heel 
wat geïnvesteerd in jeugdlokalen. Ver-
schillende jeugdbewegingen die aan (ver)
bouwen toe waren, werden gesteund met 
stedelijke middelen. Alleen al in het jaar 
2011 kregen Chiro Alleman, KSA Frassati, 
S&G Kriko Puytvoet, VKSJ Trapsoet en 
S&G Tarsicius een nieuwbouw- of  verbou-
wingssubsidie (totaal vastgelegd budget in 
2011: 297 507 EUR). 
Ook renteloze leningen werden toegekend 
aan verscheidene groepen. Jeugdverblijf-
centrum Heywijck kreeg een heringerichte 
buitenruimte, een nieuw polybeton en twee 
crearuimtes in de hangaar. 
Florence Verschueren, Roeland Schelfaut 
en Tom De Cuyper zijn tevreden dat 
ook Chiro Staderas Belsele door de stad 

ondersteund wordt bij het bouwen van hun 
nieuwe lokalen.

{Gemeenschapscentra}
Niet alleen de jeugdverenigingen, ook de 
jeugdhuizen kunnen rekenen op een duwtje 
in de rug.
CD&V is van oordeel dat de jeugdhuizen 
die aan een nieuwbouw toe zijn, moeten 
evolueren van jeugdinfrastructuur naar 
heuse gemeenschapscentra. 
Belsele kan daarbij een typevoorbeeld wor-
den. De site van De Klavers en jeugdhuis 
De Galjaar leent zich perfect tot de oprich-
ting van een gemeenschapscentrum waar 
verschillende jeugd- en andere verenigingen, 
met respect voor elkaar, gebruik kunnen 
maken van dezelfde infrastructuur. Een 
aparte instuifruimte voor de jeugd hoort 
daar uiteraard bij. De recente fuiven die 
in de sporthal in Belsele werden geor-
ganiseerd, tonen aan dat dit idee perfect 
uitvoerbaar is. Ook de situaties in Sinaai en 
Nieuwkerken moeten in het licht van deze 
vernieuwende evolutie geplaatst worden.

JONGCD&V is tevreden dat de schepen van Jeugd samen met een 
goed werkende jeugddienst, mede dankzij de ruime budgetten die 
hem ter beschikking werden gesteld, verscheidene punten uit het 
verkiezingsprogramma van CD&V heeft uitgevoerd en uitgewerkt. 
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Florence Verschueren, Tom De Cuyper en Roeland Schelfaut bij de in aanbouw zijnde nieuwe lokalen van Chiro Staderas Belsele.



{verkeersveiligheid}

{Zwakke weggebruiker inbegrepen}
JONGCD&V reikt jaarlijks een Stekel uit. 
Dit is een prijs voor een aspect van het 
jeugdbeleid dat voor verbetering vatbaar 
is. Niet toevallig kaapte de veiligheid van 
de jonge en zwakke weggebruiker deze te 
mijden “trofee” reeds meermaals weg. Dit 
jaar nog werd de “trofee” uitgereikt aan de 
sp.a-schepen van Openbare werken. Niet-
tegenstaande diverse beloftes tot “putjes 
vullen”, laat de staat van het wegdek, en dan 
vooral het fietspad, nog te wensen over. 

{Nacht- en fuifbussen}
Onder impuls van JONGCD&V besliste 
het stadsbestuur om fuifbussen in te zet-
ten. Deze worden ingezet bij kleinschalige 
fuiven/evenementen in Sint-Niklaas en 
zijn deelgemeenten. De jeugdverenigingen 
kunnen deze fuifbussen aanvragen wanneer 
het bezoekersaantal van hun fuif  of  evene-
menten onder de 300 bezoekers ligt. Een 
ritje met de fuifbus kost je als gebruikers 

maximum 2 euro.
Naast de fuifbussen worden er ook nacht-
bussen ingelegd bij grotere evenementen 
of  fuiven, zoals de Vredefeesten en het 
Na-Tourcriterum. Ook tijdens de jaarlijkse 
Openluchtfuif  in Nieuwkerken worden 
deze nachtbussen ingelegd en talrijk ge-
bruikt door jonge fuifgangers.
JONGCD&V streeft ook naar een verdere 
uitbreiding van deze vorm van veilig open-
baar vervoer. Een belangrijke aanvulling op 
de bestaande systemen is het inzetten van 
“laatavondbussen” in Sint-Niklaas en zijn 
deelgemeenten. Het netwerk van De Lijn 
biedt hiervoor perfecte mogelijkheden. Na 
een avondfilm in de Siniscoop of  een late 
vergadering in de stadskern, brengen de 
bussen van De Lijn je vandaag niet meer tot 
in Sinaai of  Belsele.

{SAVE - charter}
Vorig jaar ondertekende het stadsbestuur 
het SAVE-charter. Dit charter is opge-

maakt door de organisatie OVK (Ouders 
van Verongelukte Kinderen) die lokale 
besturen mee wil betrekken in haar strijd 
voor meer verkeersveiligheid. Het charter 
bestaat uit een reeks doelstellingen die voor 
alle weggebruikers binnen een stad of  
gemeente een grotere veiligheid beogen. 
Verschillende suggesties worden daarin naar 
voren geschoven: de afstemming van het 
mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren, 
het garanderen van een hoog handhavings-
niveau, een voorbeeldfunctie van de stad en 
beleidsverantwoordelijken, het voeren van 
actief  sensibiliserings- en educatiebeleid, …

Maarten Dierickx en Karla Stuer hameren 
er op dat de ondertekening van dit charter 
niet louter een symbolische daad mag zijn. 
Ze eisen dat er in de komende legislatuur 
ook daadwerkelijk invulling aan wordt gege-
ven. De veiligheid in het verkeer van iedere, 
en vooral van de zwakke weggebruiker, is 
meer dan ooit een prioriteit. 

Sint-Niklaas is een scholenstad. Ook bij grote evenementen gaat 
veel volk de baan op. De stadskern moet bovendien opnieuw het 
handelscentrum van de regio worden. Een vlotte en veilige mobili-
teit is dan ook onontbeerlijk. 
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Maarten Dierickx en Karla Stuer benadrukken 
het belang van het SAVE-charter en zetten in 
op veilig fietsverkeer voor kinderen en jongeren.
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{openbare 
ruimte}

Het stadsbestuur is volop bezig met de opmaak van het “Actieplan Speelweefsel” voor de 
kernstad. Dit actieplan brengt o.a. publieke ruimte en ontmoetingsruimte, mobiliteit, speel- 
en groene ruimte in kaart. Op basis daarvan zullen diverse actiepunten worden aangeduid 
die de binnenstad moeten verrijken met openbare ruimte voor kinderen, jonge gezinnen en 
iets ouderen.
JONGCD&V vindt de opmaak van het “Actieplan Speelweefsel” een goede zaak. Chris-
tine Mañas Fernandez, Raf  Smet en Trygve De Roeck zijn van oordeel dat jonge gezinnen 
met hun kinderen op diverse plaatsen in de kernstad moeten kunnen spelen. Dit bevordert 
de contacten tussen de buurtbewoners en versterkt het buurtweefsel. 
Ook voor de deelgemeenten zet JONGCD&V in op een “Actieplan Speelweefsel”. Dit 
moet in de komende legislatuur worden opgemaakt rekening houdend met groenplan, het 
woonbeleidsplan, het bosbeheersplan en de schoolroutekaart.

Christine Mañas Fernandez, Raf Smet en Trygve De Roeck testen de recent geplaatste 
nieuwe speeltoestellen op het Koningin Elisabethplein.

{facebook 
inbegrepen}

Wil je op de hoogte blijven 
van onze standpunten, inhou-
delijke acties en andere activi-
teiten? Vind “JONGCD&V 

Sint-Niklaas” op facebook. Leuk!
Kriebelt gemeentepolitiek ook jouw inte-
resse en kan je je vinden in het verhaal van 
JONGCD&V? Neem dan contact op met 
de voorzitter via jensvrebos@yahoo.com . 
Gewoon doen!

Uw lokale contactpersoon
Johan Uytdenhouwen
(johan.uytdenhouwen1@telenet.be)
www.sint-niklaas.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Iedereen 
inbegrepen, 

ook u!

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!


