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SINT-NIKLAAS
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Vice-premier Kris 
Peeters toast met ons 
op een nieuw jaar!
Na minister Geens in 2013 en minister Crevits vorig jaar, is CD&V 
Sint-Niklaas verheugd om dit jaar vice-premier en minister van 
werk, economie en consumentenaangelegenheden 
Kris Peeters als gast te ontvangen 
op haar nieuwjaarsreceptie.

Kom samen met hem en de lokale 
CD&V-mandatarissen het glas heffen 
op een gelukkig 2016!

Nieuwjaarsreceptie 
met minister Kris Peeters
Wanneer: vrijdag 15 januari 2016 
vanaf 20 uur

Waar: zaal Puyenbeke (Voetbalplein), 
Watermolenstraat 104, 9111 Belsele
Iedereen welkom!
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Schouderklop 
voor onze 
scholieren!
Dankzij vele leiders en de steun 
vanuit de stadsdiensten is de 
Dag van de Jeugdbeweging 
een succes geworden! Toch is 
het belangrijk dat we ook naar 
andere jongeren kijken: Sint-
Niklaas is een scholierenstad 
met maar liefst 20.000 leerlingen 
en studenten. JongCD&V Sint-
Niklaas geeft elke leerling 
en student een (stevige) 
schouderklop voor de rest van het 
schooljaar. 

Het is echter moeilijk om de 5de en 6de 
jaars te bevragen hoe ze hun eigen scho-
lierenstad zien. 

Daarom roept JongCD&V Sint-Niklaas 
op om een Sint-Niklase scholieren-
raad op te richten. De toekomstige lei-
ders worden vandaag gevormd op onze 
schoolbanken, deze verdienen onze 
aandacht. We zijn er zeker van dat onze 
scholieren een mening hebben over onze 
stad: kunnen ze veilig naar school? Heb-
ben ze voldoende plaats om te spelen op 
een woensdagmiddag? Naast de begelei-
ding zou het stadsbestuur de studenten 
kunnen ondersteunen met een centje. 
Dit moet vanzelfsprekend zijn voor een 
kindvriendelijke en jongerenstad.  

“JongCD&V vraagt dat het stadsbestuur 
hier dringend werk van maakt. We zijn 
óver halfweg in de legislatuur en er is 
nog steeds geen sprake van een scholie-
renkoepel, laat staan een aanzet tot het 
oprichten van een scholierenkoepel. Dit 
staat nochtans zo in het witboek. Jong 
CD&V vindt dat er niet langer mag ge-
treuzeld worden. Het zou doodjammer 
zijn als het huidig stadsbestuur niet gaat 
voor inspraak voor onze jongeren.”

Interesse?  Mail naar 
jongcdenvsintniklaas@gmail.com en 
we nodigen jullie uit voor een 1ste 
samenkomst. 
 

Voor onze jeugd een 
speelbos graag!
Samen ravotten, kampen bouwen, de natuur intrekken, je vuil maken van kop tot teen: 
in de jeugdbeweging kan en mag het allemaal. Elke zaterdag of zondag zie je ze fietsen 
in de stad of in de deelgemeenten, Chiro of Scouts, KSA of KLJ, klein of groot, op 
weg naar hun terrein, hun lokaal. De leiding staat paraat: de vergadering is voorbereid, 
de opruim al gepland, de ideeën voor het volgende weekend, het zomerkamp krijgen 
vorm. 

De dag van de jeugdbeweging is 
het ideale moment om te zeggen: 
BEDANKT leiding! Jullie maken 
van Sint-Niklaas, Nieuwkerken, 
Belsele en Sinaai plekken waar 
het top is om te leven, te spelen, 
te ravotten. 
Om nog beter te ravotten pleit 
JongCD&V ervoor om een 
nieuw speelbos in het noorden 
van Sint-Niklaas te planten. De 
jeugdraad heeft reeds plannen 
gemaakt voor een nieuw bos dat 
even groot is als Puitvoet, naast 
de Clementwijk en boven de 
Dillaertwijk. Tijd om dit plan 
uit te voeren en bomen in de 
grond te planten! 

Het vernieuwen van het kruispunt aan Driekoningen is essentieel om het verkeer in de stad 
weer vlot te krijgen. Lees over de grote mobiliteitsdossiers op pagina 8.
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Onder vrouwen
Geïnteresseerd in de activiteiten van Vrouw en Maatschappij? Meer 
info bij Christel De Grave via christel.de.grave1@telenet.be.

Participatie? 
Onbestaande!

In verschillende dossiers die het 
stadsbestuur behandelt, is er 
geen communicatie, laat staan 
participatie van buurtbewoners.

Aankoop Berkenlaan 6
Op de agenda van de gemeenteraad van 
23 oktober j.l. stond de aankoop van de 
woning in de Berkenlaan voor de aan-
koopprijs van  ongeveer 270.000 euro. 
Het is de bedoeling met deze aankoop 
een fiets-  en voetgangersdoorgang te ma-
ken naar een omstreden verkaveling van 
21 loten in  de Sparrenhofstraat. In deze 
verkaveling is geen speelzone voorzien, is 
er een mogelijks probleem met de water-
huishouding, zeer kleine percelen…
Over deze aankoop werd geen overleg 
georganiseerd en was er geen informatie 
naar de buurt.  

Aankoop Mgr. Stillemansstraat 48
Het zelfde deed zich voor bij deze aan-
koop. De buurt kreeg geen info. Men 
moet gissen waarom de aankoop ge-
beurt. De aanleg van een parking is vol-
gens het bestuur de reden. Hoe die wordt 
gerealiseerd en om hoeveel parkings het 
juist gaat? Er is geen overleg.

Masterplan Stationsbuurt 
achterzijde station.
In de gemeenteraad van juni is door de 
meerderheid een plan goedgekeurd dat 
de lijnen vastlegt voor de ruimtelijke ont-
wikkeling voor de achterzijde van de Sta-
tionsbuurt. Het plan omvat meer dan 80 
pagina’s tekst en meer dan 10 gedetail-
leerde plannen. De buurt wenst geïnfor-
meerd te worden.  Raadslid Marc Heyn-
derickx vroeg dat er een infovergadering 
door het stadsbestuur wordt georgani-
seerd.  Op deze wijze zou er een dialoog 
kunnen ontstaan tussen de buurt en het 
stadsbestuur over de grote wijzigingen 
zowel op ruimtelijk als op verkeersvlak .

In september bracht Vrouw en Maatschappij een geslaagd bezoek aan 
het grafisch atelier van Sonja Brijs. Voorzitster Christel De Grave doet 
een (goede) poging om papier te scheppen. 

Op zondag 15 november deelde Vrouw & Maatschappij Sint-Niklaas aan de Bib witte lintjes uit tegen 
geweld op vrouwen. Op de foto Christel De Grave, voorzitster, en Marleen Cathoir, secretaris.
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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 lokale contactpersoon:
Johan Uytdenhouwen
(johan.uytdenhouwen1@telenet.be)
www.afdeling.sint-niklaas.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/sint-niklaas.cdenv

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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 Ve
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Op vrijdag 16 oktober j.l. kwam er hoog 
bezoek naar nv Van Hoecke in het Eu-
ropark-Noord in Sint-Niklaas. CD&V 
Sint-Niklaas nodigde minister Joke 
Schauvliege en staatssecretaris Pieter De 
Crem uit om kennis te maken met een 
lokaal bedrijf dat werk maakt van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 
CD&V Sint-Niklaas wou met dit initi-
atief haar waardering tonen voor alle on-
dernemers die het economisch hart van 
de stad en de streek vormen.
In november ontving nv Van Hoecke 
terecht ook de onderscheiding “onder-
neming van het jaar” van de stad Sint-
Niklaas. 
De firma Van Hoecke, expert in functio-
neel meubelbeslag, is één van de klimaat-
pioniers van de stad. Door in te zetten op 
werkbaar werk, duurzaamheid en ethisch 
ondernemen zijn zij klaar voor de toe-
komst! Deze KMO is ongetwijfeld één 

van de Sint-Niklase gidsbedrijven op het 
vlak van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en de wil om de Vlaamse 
maakindustrie te internationaliseren.

“Vandaag investeren in duurzaam on-
dernemen zorgt voor een leefbaar Sint-
Niklaas van de toekomst”, aldus onze 
fractieleidster Lieve Van Daele. 

CD&V Sint-Niklaas geeft haar 
goedkeuring aan het nieuwe 
mobiliteitsplan en is blij dat 
het overgrote deel van haar 
partijprogramma opgenomen is 
in het ontwerpplan. 

Dit mobiliteitsplan zal diverse ingrepen 
vergen die ook gevolgen zullen hebben 
voor de Sint-Niklazenaar. Ingrepen en 
maatregelen zullen ook nodig zijn op fi-
nancieel vlak. 
Het stedelijk mobiliteitsbeleid staat of 
valt met de realisatie van de ring. Het 
starten van de werken aan de Oostelijke 
tangent en het vernieuwen van het kruis-
punt Driekoningen zijn daarom essenti-
eel. Dit worden belangrijke verkeersaders 
voor de toekomst.  
Investeren in mobiliteit moet een blij-
vende keuze zijn. Dit vergt een realistisch 

stappenplan met daaraan gekoppeld een 
realistische timing qua uitvoering en een 
degelijke financiering op korte, middel-
lange en lange termijn.
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De 
Meyer volgt deze projecten in het Vlaams 
parlement alert op. Hij vernam van de 
Vlaams minister van Mobiliteit en Open-
bare Werken dat de raming voor het her-
inrichten van het kruispunt Driekonin-
gen 1.360.874 euro (excl. BTW) ten laste 
van het Vlaamse Gewest en 2.110.841 
euro (excl. BTW) ten laste van de stad 
Sint-Niklaas bedraagt. Het stuk ten laste 
van de stad Sint-Niklaas gaat voorname-
lijk om rioleringswerken. 
Jos De Meyer dringt er bij de minister 
ook op aan dat er werk gemaakt wordt 
van de aanleg van de belangrijke Ooste-
lijke tangent. In de eerste fase moet het 
GRUP goedgekeurd worden (hiervoor is 

de procedure gestart), de verdere ontei-
geningen moeten uitgevoerd worden en 
pas daarna kan er effectief gestart wor-
den. Een procedure van “lange adem” die 
goed moet opgevolgd worden want het 
lijkt soms een processie van Echternach 
te worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
in Sint-Niklaas: nv Van Hoecke geeft het voorbeeld

Onze CD&V-mandatarissen, ministers en bestuursleden waren erg onder de indruk van de manier 
van bedrijfsvoering van nv Van Hoecke. Dank aan CEO Peter Van Hoecke (tussen de ministers) en 
zijn team om ons met enthousiasme en Wase gedrevenheid door hun bedrijf te loodsen. 
Nog veel succes in het toekomstgericht ondernemen in onze stad!

De grote mobiliteitsdossiers: Jos De Meyer volgt ze op de voet


