
Werkkracht en ervaring.
Vernieuwing en verjonging.
Vervrouwelijking en diversiteit.

We zetten ze graag nog eens op een 
rijtje, onze Sint-Niklase troeven voor de 
komende verkiezingen (vlnr.):
Jos De Meyer  
(2e plaats Vlaams parlement) 

Johan Uytdenhouwen  
(4e opvolger Kamer)

Saloua El Moussaoui 
(14e plaats Kamer)

Dat ze alle drie jurist van opleiding 
zijn, is puur toeval. Dat ze in hun enga-
gement bekwaamheid, gedrevenheid en 

ernst combineren, niet. Daarvoor zijn het 
CD&V-ers!

Met Jos De Meyer, Johan Uytdenhou-
wen en Saloua El Moussaoui stuurt CD&V 
Sint-Niklaas inhoudelijk sterke kandida-
ten die van aanpakken weten. Een trio dat 
uw vertrouwen meer dan waard is, niet 
alleen op 25 mei, maar ook daarna!

STERKER SINT-NIKLAAS, STERKER VLAANDEREN
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Wist je dat?

Een sterke verscheidenheid maakt mij tot wie en wat ik ben: sterk 
bewust van de noodzaak aan een harmonieuzere maatschappij 
waarin elkeen zijn plaats vindt.

Als jonge Vlaamse vrouw van Marokkaanse origine, als juriste, 
als docente, als milieubewuste vrouw, als rechtschapen en soci-
ale vrouw, ben ik ervan overtuigd dat we samen kunnen streven 
naar een sterker Vlaanderen. Een Vlaanderen waarin niemand 
uitgesloten wordt en iedereen volgens zijn vermogen moet bij-
dragen.

In de politiek wil ik graag meewerken aan een humaner beleid 
zodat iedereen zich gerespecteerd voelt in de samenleving, ook 
zij die zwakker zijn, ook zij die anders zijn. 

Saloua: 
verscheidenheid (v.), 
is vrouwelijk

CD&V is de enige partij 
met een sterke Vlaamse 
én lokale verankering. 
Omdat we dit echt 
belangrijk vinden. Zo 

bouwen we samen aan 
het Vlaanderen waarin we 

graag willen leven.

In Sint-Niklaas zorgt Jos De Meyer al jaren 
voor de sterke band tussen het Vlaams en 
lokaal beleid.

“In deze ongewone tijden heb je nood aan 
ervaren mensen. Alleen door samen aan 
oplossingen te werken, kunnen we een 
hoopvolle toekomst uitbouwen voor onze 

kinderen en kleinkinderen”, weet Jos. “Dos-
sierkennis en dagelijks keihard werken zijn 
mijn troeven, zonder veel slogans of show. 
Vandaag, maar ook morgen.”

Met Jos De Meyer hebben we de onder-
wijsspecialist voor onze regio in de rangen: 
“Wij hebben ons bijzonder sterk ingezet voor 
infrastructuurprojecten van de scholen. Tij-
dens de voorbije jaren werden inspannin-
gen gedaan om de capaciteitsproblemen 
op te lossen onder meer voor Onze-Lieve-
Vrouw Presentatie in de Watermolenstraat, 
de Heilig-Hartschool van Tereken en voor 
basisschool De Watertoren van het gemeen-
schapsonderwijs.”

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

de Vlaamse Regering de stad Sint-Niklaas, 
zoals alle steden en gemeenten, sterk 
subsidieert? 

Enkele cijfers:
Gemeentefonds: 28.570.974 euro
Stedenfonds: 2.534.612 euro
Eliacompensatie: 979.657 euro
Rioolproject Begijnenstraat-Heistraat:  
1.475.000 euro
Culturele werking: 721.723 euro
Weddetoelage bibliotheekpersoneel: 
908.446 euro
Jeugdbeleidsplan: 258.711 euro
Nieuwwinkelhart: 911.274 euro
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Als OCMW-raadslid schrijft Johan Uytden-
houwen mee aan een nieuw hoofdstuk wel-
zijn in onze stad: de ontwikkeling van de 
Gerda-site tot een volwaardige welzijnssite. 
CD&V legde hiervoor in de vorige bestuurs-
periode reeds de basis.

Het OCMW bouwt in de Abingdonstaat een 
open welzijnshuis waar iedereen vlot terecht 
kan voor informatie rond sociale wetgeving, 
zijn recht op sociale vergoedingen en maat-
schappelijke participatie, financiële hulp-
verlening en activering. Er wordt ook voor-
zien in een ruimte voor dienstverlening (o.m. 

spreekuren) door andere publieke of non-
profit welzijnsorganisaties.

Naast het nieuw administratief centrum 
komt hier ook een nieuw woonzorgcentrum 
van 120 woongelegenheden en een tweede 
dienstencentrum.

Johan Uytdenhouwen weet waarop hij inzet 
bij de komende verkiezingen: een verhaal 
van betaalbare zorg, een goede job, gelijke 
kansen. “We moeten investeren in de noden 
van een vergrijzende bevolking, maar even-
zeer in goede tewerkstellingskansen voor 

jongeren. Daarnaast moeten we ook blijven 
inzetten op een toegankelijke, kwalitatieve 
gezondheidszorg voor iedereen. Want geluk 
start met een goede gezondheid.”

Kortom, Johan gaat voor een sociale 
bescherming die niemand aan zijn lot over-
laat, rekening houdend met ieders unieke 
verhaal, met gelijke rechten én plichten. 

“Samen komen we zo tot jouw persoonlijk 
‘Boek van Geluk’ ”, besluit Johan, met een 
knipoog naar het bekende boek van Leo Bor-
mans.

Een moderne  
welzijnssite  
met oor voor  
jouw verhaal

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Samen moeten we werken aan sociale en economische voor-
uitgang waarin we elk sterker worden en samen streven naar 
een sterker Vlaanderen, een sterker België.

Dit is mogelijk dankzij humaniteit, wederzijds respect, soli-
dariteit maar ook duidelijke en kordate wetgeving en frau-
debestrijding!

Het nieuwe welzijnshuis: bouwen aan welzijn en geluk.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER SINT-NIKLAAS

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Wij hebben ons bijzonder sterk ingezet voor 
infrastructuurprojecten van de scholen. 
Tijdens de voorbije jaren werden inspan-
ningen gedaan om de capaciteitsproblemen 
op te lossen.

De Vlaamse Regering subsidieerde de 
stad Sint-Niklaas o.a. voor het rioolproject 
Begijnenstraat-Heistraat: 1.475.000 euro.

Het nieuwe welzijnshuis: bouwen aan 
welzijn en geluk.
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