
We leven in een moeilijke tijd. Meer dan 
ooit zijn er sterke antwoorden nodig om 
onze samenleving terug op de rails te 
krijgen. Met CD&V Sint-Niklaas hebben we 
duidelijke krachtlijnen. Hoewel we steeds 
diverser en individueler worden, kunnen 
we enkel samen een nieuw maar 
herkenbaar verhaal schrijven voor onze 
stad. Wij zullen ons meer dan ooit 
opwerpen als krachtige bruggenbouwers

We willen van Sint-Niklaas een veilige, 
welvarende stad maken waar het betaalbaar 
is om te wonen en waar er voldoende 
openbare groene ruimtes zijn om tot rust te 

komen. Wij gaan voor buurtparkings, goed 
onderhouden fiets- en voetpaden, betaal-
bare kinderopvang, ... 

We horen graag wat u belangrijk vindt: stuur 
een mailtje ,  spreek ons aan op Facebook of 
gewoon op straat. Wij gaan ervoor: samen 
met u zetten we onze stad en de deel-
gemeenten terug op de kaart! 

Kristof Van Gansen
voorzitter Jong CD&V Sint-Niklaas

contact: vangansen_kristof@hotmail.com

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jürgen Naudts
(jurgen.naudts@gmail.com)
www.sint-niklaas.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvSintNiklaas

in SINT-NIKLAAS
Sint-Niklaas.cdenv.be
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Beste Sint-Niklazenaar

Ook wij hebben met gemengde gevoe-
lens afscheid genomen van 2016. Het 
was een jaar met heel veel leuke en zelfs 
memorabele momenten. Maar het was 
ook een jaar waarin we ons zorgen 
hebben gemaakt omdat de terreur-
dreiging wel heel aanwezig was.
Voor 2017 hebben wij geen lijst met 
goede voornemens,  wel ontzettend 
veel hoop en één wens.

Wij hopen dat u een gezond jaar tege-
moet mag gaan. Wij hopen dat u 
omringd mag worden door vrienden en 
familie. Wij hopen dat u veel verdraag-
zaamheid mag ervaren. Wij hopen dat 
u oneindig veel liefde mag voelen. Wij 
hopen dat we u veelvuldig mogen 
ontmoeten. En wij wensen een wereld 
waarin vrede het meest normale is wat 
er bestaat.

Gelukkig nieuwjaar!

CD&V Sint-Niklaas nodigt je graag 
uit voor haar nieuwjaarsreceptie
IEDEREEN WELKOM

Vrijdag 20 januari 2017 
vanaf 19.00u 

VIP-ruimte Puyenbekestadion
Watermolenstraat 104 - Belsele

In aanwezigheid van Europees 
Commissaris Marianne Thyssen

SAMENWERKEN AAN EEN STAD OM 
FIER OP TE ZIJN



Wat zijn de mooiste ervaringen 
uit Stafs politieke carrière? Hoe 
kwam Ali uiteindelijk 'thuis' bij 
CD&V ? En wat wensen ze voor de 
toekomst van Sint-Niklaas? Lees 
het volledige interview op onze 
website  sint-niklaas.cdenv.be! 

Diversiteit: doorheen de 
verschillen de 
gelijkenissen ontdekken
Staf Van Daele en Ali Salhi

Groen licht voor de 
Oostelijke tangent

Eind december keurde de Vlaamse 
Regering het gewestelijk RUP voor de 
Oostelijke tangent goed. Het dossier, 
waarvoor Vlaams volksvertegenwoor-
diger Jos De Meyer reeds jaren aandacht 
vraagt, is één van de belangrijkste ele-
menten uit het Wase mobiliteitsplan. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden 
tientallen bezwaarschriften ingediend, 
waarna enkele verbeteringen aan het plan 
werden aangebracht. 
De meest opmerkelijke daarvan is dat het 
plan nu ter hoogte van de Damstraat, die

Verschillende generaties, een 
andere herkomst. Maar verder 
hebben Staf en Ali opvallend veel 
gemeenschappelijk. Van jongsaf 
aan zijn ze sterk geëngageerd, 
familie- én bewegingsmensen met 
het hart op de juiste plek. 

Actief binnen CD&V sinds:
Staf: Begin jaren ’50 ben ik lid geworden 
van CD&V. Ik werd raadslid, fractievoor-
zitter en  schepen. In totaal zetelde ik 32 
jaar in de gemeenteraad. Tot vandaag volg 
ik alles wat leeft en beweegt in de stad op 
de voet en ik maak nog steeds deel uit van 
het partijbestuur van CD&V Sint-Niklaas.
Ali: Met SOS 2012 schreven we een positief 
bewegingsverhaal in Sint-Niklaas en  druk-
ten we mee onze stempel op het beleid van 
de stad. De positieve samenwerking met 

CD&V deed me de knoop doorhakken:  op 
14 november  werd ik lid van CD&V. 

Wat me het meest aanspreekt in CD&V: 
Staf: CD&V is een centrumpartij. Ze beseft 
dat de waarheid vaak in het midden ligt. 
CD&V slaagt erin een evenwicht te zoeken 
tussen verschillende mensen en belan-
gen, vanuit de overtuiging dat elke mens, 
ongeacht zijn achtergrond, waardevol is 
en recht heeft op respect en onder-
steuning van de samenleving. “Iedereen 
mee” is voor ons de kern.
Ali: Wat mij enorm aanspreekt is de toon 
van CD&V. Nooit polariseren, altijd ver-
binden. Bruggen bouwen tussen mensen 
in plaats van muren is de enige weg naar 
een hoopvolle en duurzame toekomst 
voor onze kinderen.

Patric, de voorbije dagen heb je niet alleen 
het voorbije jaar afgesloten, maar ook 
een belangrijk hoofdstuk in je leven. Hoe 
blik je daarop terug?
Het voorbije jaar werd ik 70 jaar en vierde ik 
mijn 40e verjaardag als gemeente-raadslid 
van CD&V in Sint-Niklaas. Ik was raadslid met 
hart en ziel en tot de laatste dag ben ik 
bijzonder actief gebleven. Ook in het nieuwe 
jaar blijf ik aanspreekbaar voor de mensen 
op straat en in de buurt. Tegelijkertijd wil ik 
Jens de kans geven om onze fractie te 
verjongen en te vernieuwen en zich in te 
werken in de lopende dossiers.
Jens, hoe ervaar jij je overstap van de 
OCMW-raad naar de gemeenteraad?  
De afgelopen 4 jaar heb ik enorm veel 
geleerd in het OCMW. Ik leerde er de buik van 
de Sint-Niklase samenleving kennen. Het 
heeft mijn ogen geopend voor de enorme 
sociale noden deze worden nog versterkt 
door de asielcrisis. Ik ben de partij en Patric 
in het bijzonder enorm dankbaar voor de 
kans die ik nu krijg. Een tweede Patric word 
ik zeker niet . Patric was full time 
gemeenteraadslid. Als  jonge vader en 
advocaat is dat niet mogelijk, maar het 
enthousiasme, de gedrevenheid en de 
dossierkennis neem ik mee, in mijn eigen stijl 
en met mijn eigen accenten en met de focus 

op de bekommernissen en suggesties van 
jongeren en jonge gezinnen.

Patric, welke goede raad of tips heb jij 
voor Jens?
Uit mij laatste jaar Latijn - Grieks heb ik één 
zinnetje van Socrates meegenomen dat mij 
nooit meer heeft losgelaten. “Ik weet dat ik 
niet weet”. Het besef dat je nooit de wijsheid 
in pacht hebt, dat je steeds kan leren van 
iedere mens die je ontmoet, is belangrijk 
voor iedereen die politiek actief is. Je oren 
en ogen openen, tijd maken om naar 
mensen te luisteren, naar hun 
verzuchtingen en bekommernissen en er 
dan mee aan de slag gaan is voor mij de 
essentie van een lokaal mandaat. Ik wens 
Jens dat hij die tijd kan vrijmaken om zich 
midden de mensen te bewegen, zijn 
voelsprieten uit te steken en te luisteren naar 
wat de bewoners van onze stad echt bezig 
houdt.

Nieuwsgierig naar de bekommernissen 
die Jens als gemeenteraadslid onder de 
aandacht wil brengen? En welke goede 
voornemens heeft Patric voor 2017 
gemaakt? Je leest het volledige interview 
op sint-niklaas.cdenv.be! 

Jos De Meyer blijft het dossier verder alert 

opvolgen. 

wordt doorgeknipt voor het verkeer, een 
brug of tunnel voor voetgangers en fietsers 
voorziet. Op die manier blijft een belang-
rijke oost-westverbinding in stand, die 
anders langs de Mercatorknoop zou 
moeten worden omgeleid. Ook voor de 
ontsluiting van Europark-Zuid en het 
waterbeheer zijn verdere verbetering-en 
doorgevoerd. 
"Met deze beslissing komt de uitvoering 
van het sluitstuk voor de gewenste 
verkeersstructuur voor Sint-Niklaas in 
zicht," aldus De Meyer. 

Staf Van Daele en Ali Salhi in gesprek over hun persoonlijke geschiedenis en hun gedeelde toekomst .

NIEUW JAAR, NIEUWE UITDAGINGEN
In de gemeenteraad van 22 december nam Patric Gorrebeeck na 40 gedreven 
jaren afscheid als gemeenteraadslid van Sint-Niklaas. Hij geeft de fakkel door 
aan Jens Vrebos, nu OCWM raadslid voor CD&V. Fractieleider Lieve Van Daele 
sprak met hen bij de start van 2017 over wat voorbij is en wat komt.
 




