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ONDERWIJS-
MINISTER 
HILDE CREVITS 
TOAST MET ONS 
OP EEN NIEUW 
JAAR!

Het bezoek van minister van 
onderwijs Hilde Crevits aan 

Sint-Carolus genoot veel 
mediabelangstelling. 

Nieuwjaarsreceptie met minister Crevits
Wanneer: vrijdag 23 januari 2015 vanaf 20 uur
Waar: Jeugdcentrum Den Eglantier (fuifzaal), Apostelstraat 13, Sint-Niklaas
Iedereen welkom!

Sint-Niklaas is een stad waar dage-
lijks meer dan 20 000 leerlingen via 
het kwaliteitsvol onderwijs in de vele 
scholen hun toekomst vastpakken. 
Onze Sint-Niklase scholen leggen 
voor hen de solide basis voor een 
goede job en een succesvol leven.
Geen wonder dus dat minister van 
onderwijs Hilde Crevits begin sep-
tember onze scholenstad uitkoos om 

in Sint-Carolus de aftrap te geven van 
het nieuwe schooljaar. 
Het betekende tevens de start van 
een hernieuwd onderwijsdebat dat 
niet meer uit de media is geweest 
en ook voor het onderwijs in Sint-
Niklaas van enorm belang is.
CD&V Sint-Niklaas vond het dan 
ook passend om de minister voor een 
gelegenheidstoespraak uit te nodi-

gen naar onze nieuwjaarsreceptie op 
vrijdag 23 januari. 
Naast een heldere blik op de politieke 
actualiteit zal zij in haar toespraak 
zeker een aantal kernpunten van haar 
onderwijsbeleid belichten. Wellicht 
ook de kans om haar in een infor-
meel moment op de receptie een 
bekommernis of  beleidssuggestie 
mee te geven.
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Deze thema’s zijn ook na twee jaar 
nog levend en actueel. CD&V Sint-
Niklaas heeft dan ook graag een 
sturende vinger in de pap als het om 
jeugdbeleid gaat.
Tom De Cuyper en Annelies Van 
Himst zijn onze vertegenwoordigers 
in de nieuw opgerichte vzw JOS. Ze 
geven graag een woordje uitleg bij 
wat er hierdoor op vlak van jeugd-
werkbeleid verandert.

- Waarvoor staat vzw “JOS” en wat 
verandert er precies in het jeugd-
werk?
Tom en Annelies: “JOS” staat 
voor Jeugdwerk Ondersteunen 
Sint-Niklaas en zal vanaf  1 januari 
2015 operationeel zijn vanuit JC Den 
Eglantier. Vier beroepskrachten met 
een klare kijk op het jeugdwerk zul-
len ondersteuning geven aan diverse 
jeugdverenigingen. 

- Op welke manier zal vzw JOS een 
meerwaarde zijn voor het jeugdwerk?
Annelies: Vroeger was iedereen bin-
nen het jeugdwerk op zijn eigen eiland 
met zijn eigen werking bezig. Om dit 
“navelstaren” te doorprikken zullen we 
binnen JOS zoeken naar een kruisbe-
stuiving. Het jeugdwerk heeft immers 
vele gelijkenissen en kent ook gelijke 
problematieken. Als we de verschillen-
de ervaringen hierrond kunnen bunde-
len en uitwisselen, zal ons dat toelaten 
verder te werken op een efficiënte en 
professionele manier. JOS wordt op 
deze manier een soort kenniscentrum 
voor lokaal jeugdwerk. JOS vzw zal 
ook dicht bij het jeugdwerk staan, dit 
heeft vele voordelen in ondersteuning 
naar het jeugdwerk.

- Waarvoor kan het jeugdwerk bij JOS 
vzw terecht?
Tom: JOS zal vooral ondersteuning 
geven aan vrijwilligers en personeel bin-
nen het jeugdwerk. Uiteraard worden 
de projecten zelf  waarmee de vrijwilli-
gers en beroepskrachten bezig zijn ook 
begeleid. Tenslotte zal JOS zich ook 
bezig houden met het beheer van de in-
frastructuur. Naast deze ondersteuning 
zal het jeugdwerk ook terecht kunnen 
bij JOS voor allerlei subsidievragen. 
Zaken zoals kinderrechten, inrichting 
van speelterreinen, participatie naar 
kinderen en jongeren toe, daarvoor kan 
je nog steeds terecht bij de stedelijke 
jeugddienst op het stadshuis.

Een YES voor JOS!
CD&V Sint-Niklaas pleitte in haar verkiezingsprogramma van 2012 
voor volgende thema’s i.v.m. jeugd(werk)beleid:
• Inhaalbeweging rond jeugdinfrastructuur verder zetten
• Verdere ondersteuning van het jeugdwerk
• Evolueren naar gemeenschapscentra in de deelgemeenten 
• Verder uitbreiding van het systeem nachtbussen
• Participatie en inspraak van de jeugd

Tom De Cuyper en Annelies Van Himst zeggen alvast YES tegen JOS.

Marleen Cathoir 
en Christel De 
Grave deelden 

op 9 november 
aan de bib witte 

lintjes en flyers met 
beleidseisen uit om 

gezinsdrama’s te 
voorkomen.
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We vroeger Maarten Dierickx 
naar een update uit de jeugd-
raad.

- Sint-Niklaas beschikt over een 
jeugdraad, waarmee houdt die zich 
bezig?
Maarten: De jeugdraad luistert naar 
onze verzuchtingen van jongeren en 
vertaalt die in adviezen naar het stads-
bestuur. Zo hechten kinderen veel be-
lang aan goed onderhouden speelplein-
tjes op wandelafstand in hun directe 
omgeving. Iets oudere jongeren zijn 
vragende partij voor veilige fietspaden 
en er is een duidelijke verzuchting naar 
een nieuw groot speelbos om zich even 
vrij en onbezonnen te kunnen voelen. 
Een Puitvoet in het noorden van de 
stad als het ware. Daarom adviseerden 
wij als jeugdraad aan het stadsbestuur 
om liefst vandaag nog te starten met 
de opmaak van een plan voor een 
noordelijk stadsrandbos. We zouden dit 
realiseren binnen het huidige woonui-
tbreidingsgebied zonder te raken aan 
het agrarisch gebied. 

- Welke thema’s zetten jullie de ko-
mende maanden op de agenda?
Maarten: Afgelopen maand heb-
ben we een discussieavond gehouden 
over het Sint-Niklase mobiliteitsplan. 
Daarnaast is er nog werk voor de 
boeg op andere domeinen: zo mag er 
een inhaalbeweging volgen om alle 
jeugdbewegingen te voorzien van een 
veilig en knus lokaal. Fuiven in de stad 

en deelgemeente blijft belangrijk. Zo 
hopen we dat er snel een oplossing ge-
vonden wordt voor de problemen met 
het nieuwe jeugdhuis Troelant. Daar-
naast willen we kijken wat de invulling 
is van het label kindvriendelijke stad.

- Wat houdt dat label van ‘kindvrien-
delijke stad’ precies in?
Maarten: We willen een stad op kin-
dermaat te maken. Dit vergt een beleid 
met extra aandacht voor kinderen: ze 
zijn niet alleen minder mobiel, maar 
kunnen ook nog geen volledig eigen 

keuzes maken of  deze duidelijk maken 
naar beleidsmakers. Concreet betekent 
dit dat de stadsdiensten hun beleid 
meer zullen moeten afstemmen ook 
op jongere kinderen in plaats van enkel 
tieners. De aandacht voor kinderen 
zal de komende jaren in meer en meer 
steden opduiken. Dit is een goede zaak. 
Trendwatchers voorspellen nu al een 
nieuwe focus vanuit het beleid: de aan-
dacht voor het gezin in zijn geheel. Een 
gezinspartij als CD&V is dat op het lijf  
geschreven.

Een update uit de jeugdraad

Maarten Dierickx, Kristof Van Gansen, Fien Uytdenhouwen en Roeland 
Schelfaut zien een noordelijk stadsbos in het woonuitbreidingsgebied aan de 

Kuildam wel zitten.

De gemeenteraad van juni besliste om 
het RIO-project aan te passen en uit te 
breiden met het eerste straatje aan de 
Molenwijk, vanaf  de Kerkstraat tot het 
pleintje.
Gezien de aanwezigheid van de vrije 
basisschool Sint-Lutgard een goede 

zaak voor de inwoners van het straatje.

Raadslid Jos De Meyer vroeg uitdruk-
kelijk aan het schepencollege waarom 
de gelegenheid niet te baat werd 
genomen om de hele Molenwijk mee 
te nemen in het project. Raadslid Julien 

Ghesquière herinnerde daarbij aan de 
vraag die al jaren geleden op de dorps-
raad werd gesteld om de Molenwijk te 
vergroenen met de aanplant van bomen 
en heesters. 
Jammer genoeg is de meerderheid niet 
op hun vragen ingegaan.

Te beperkte aanpassing van het RIO-project Molenwijk Belsele
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Nieuw mobiliteitsplan: 

Wijs ons waar het stropt!
Jürgen Goeminne, diensthoofd Mobiliteit van de stad, lichtte op 
de bestuursvergadering van november onder massale belangstel-
ling het ontwerp van nieuw mobiliteitsplan toe.

Dit plan stelt een aantal beleidsopties 
voorop met betrekking tot bereik-
baarheid, verkeersveiligheid en ver-
keersleefbaarheid die niet enkel voor 
Sint-Niklaas, maar ook voor de deel-
gemeenten Nieuwkerken, Belsele en 
Sinaai van groot belang zijn. CD&V 
Sint-Niklaas richtte een werkgroep 
“Mobiliteit” op met als doel het ont-
werp van mobiliteitsplan te evalueren 
en waar nodig aan te vullen of  bij te 
laten sturen. Ben je “ervaringsdeskun-
dige”, heb je beroepsexpertise inzake 
mobiliteit of  heb je gewoon een heldere 
kijk en wil je die met ons delen? Sluit 
dan gerust aan bij onze werkgroep en 
meld jouw interesse via 
jongcdenvsintniklaas@gmail.com. Sa-
men pakken we zo de toekomst aan!

Bestuurslid in de kijker

Guido 
Christiaens
Jeugdwerk zit hem in het bloed. 
Het levende bewijs vinden we 
in de fuifzaal, de instuif, de 
bureaus of de zolder van jeugd-
huis Den Eglantier. Guido is één 
en al Eglantier: tapper, verbou-
wer of boekhouder, nog steeds 
zonder verpinken. Voor dit 
jarenlang engagement ontving 
Guido in 2013 nog de Lifetime 
Achievement Award van de 
Jeugdraad. Waarom koos hij 
voor CD&V?

“De keuze voor CD&V is vooral 
omdat deze de christelijke overtuiging 
en waarden heeft en het gezin – in alle 
mogelijke vormen - als hoeksteen van 
de samenleving in zijn vaandel draagt. 
Mijn lidmaatschap bij de CVP is gestart 
in 1987 om politiek niet aan de kantlijn 
te blijven staan maar mee te werken. 
Maatschappelijke betrokkenheid en de 
vrijwillige sociale inzet zijn de drijf-
veren voor mezelf  en mijn partner. 
Samen met mijn vrouw hebben we ons 
sinds 1963 onafgebroken ingezet in de 
jeugdwerking. Sinds 1972 zetel ik in het 
bestuur van de Gezinsbond Belsele. In 
1979 richtte ik de kinderoppasdienst 
Belsele op die ik tot 2009 heb ver-
zorgd. Als bestuurder binnen Dekenale 
Werken heb ik voor vele jeugdvereni-
gingen aan de kar getrokken wat betreft 
huisvesting.”

Guido Christiaens: CD&V pur sang!

Met V&M naar Keukenhof
Noteer alvast 20 april 2015 in jullie agenda. 
Samen met de CD&V-Senioren bezoekt Vrouw & Maatschappij Keukenhof  in 
Lisse (Nederland).

Meer info bij Christel De Grave via christel.de.grave1@telenet.be of  Bernadette 
Muller via bernadette.muller@telenet.be of  bel Christel op 03 776 80 78.

Vele fietser vragen zich af waar hun plaats nu eigenlijk is binnen de voetgan-
gerszone. Patric Gorrebeeck en Marc Heynderickx pleiten voor een duidelijke 

signalisatie.

De Plezantstraat doorrijden is al lang 
niet meer plezant. Ook het openbaar 
vervoer moet noodgedwongen aan-

schuiven in de dagelijkse files.


