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In oktober wordt van U gevraagd dat U gaat 
kiezen voor een nieuwe gemeenteraad en dus 
voor een nieuw en eventueel anders bestuur 
voor uw stad.

Omdat wij het belangrijk vinden dat Uw mening 
telt, hebben we enige maanden geleden, via dit 
blad, U enkele vragen gesteld.  Vragen naar Uw 
mening over diverse thema’s. Het aantal reacties 
dat we kregen was aanzienlijk en lagen meestal in 
de lijn van wat we zelf reeds meenden.

We hebben het merendeel dan ook in ons verkie-
zingsprogramma opgenomen.  (meer politiecon-
troles, meer en beter contact personeel-residenten 
in onze rusthuizen, eigen keuken in de kinder-
dagverblijven, geen halal maaltijden voor ieder-
een, verkavelingsstop, meer groen in de stad ...)  
Dit blad bevat, naast enkele kleinere artikels over 
de plaatselijke actualiteit, hoofdzakelijk een sa-

menvatting van ons programma voor de gemeen-
teraadsverkiezingen.  Een programma dat eerlijk, 
duidelijk en consequent is en U hopelijk zal kun-
nen aanspreken.  

We gaan immers naar deze verkiezingen met niet 
zo maar een slo-
gan maar een slo-
gan die de lading 
dekt en ook zegt 
wat we willen 
en wie we zijn.  
Onze slogan is: 
een hart voor ei-
gen volk!

Frans Wymeersch
Fractievoorzitter

Editoriaal

EIGEN VOLK
EEN HART VOOR 



Frans Wymeersch ondervroeg de 
bevoegde schepen over de zoge-
naamde geplande sluitingen van 
diverse spoorwegovergangen op 
het grondgebied van Sinaai en 
Belsele, alsook over het al dan 
niet geplande derde spoor tussen 
Sint-Niklaas en Lokeren.

Ons raadslid stelde dat dit niet kan 
en mag. Bij sluiting van bijna alle 
overwegen zou Sinaai  quasi afge-
sloten worden van Belsele en dat is 
ontoelaatbaar.

De schepen gaf Wymeersch gelijk 
en bevestigde dat er op dit ogen-
blik geen sprake is van gelijk welke 

sluiting dan ook en indien deze er 
zou komen, dit moet gebeuren na 
grondig overleg met de stad, wat 
nu niet het geval is.

Ook van een nieuwe verkaveling 
met uitweg in het Wijnveld op 
nauwelijks 100 meter van het sta-
tion, is blijkbaar (nog) geen spra-
ke.  De schepen bevestigde dat 
hier nog geen enkele aanvraag 
werd ingediend en deelde onze 
mening dat dit een bijkomende te 
zware belasting voor het Wijnveld, 
zo dicht bij de spoorwegovergang, 
zou worden.

Overweg weg of niet weg ?  

U herinnert zich mogelijk nog 
dat wij tijdens de gemeenteraad 
vorig jaar de wantoestanden 
hebben aangekaart in de kinder-
dagverblijven. Verkeerd lopende 

verbouwingen, nieuwbouw zon-
der airco, sluiten van de eigen 
keukens en levering van de maal-
tijden door de koude keuken van 
het OCMW, ... 

Blijkbaar is er nog niet al te veel 
verbeterd.  Raadsleden Femke Pie-
ters en Frans Wymeersch legden 
tijdens de gemeenteraad de sche-
pen het vuur aan de schenen. Vol-
gens haar is er echter geen enkel 
probleem. De omschakeling naar 
de centrale OCMW-keuken was 
geen besparingsoefening maar 
een “oefening in efficiëntie”. De 
voeding is gezond en dient er ook 
voor dat kinderen alles leren eten, 
ook dat wat hen niet smaakt. Dat 

soms tot 40% van de maaltijden 
wordt weg gekieperd is relatief, zei 
ze.

Dit is meestal de saus die over-
vloedig geleverd wordt door de 
keuken. En, antwoordde ze nog, 
het terug omschakelen naar eigen 
keukens zou een te zware inves-
tering zijn voor de stad. Dat de 
keukens nog aanwezig zijn, is haar 
blijkbaar ontgaan. Onze raadsle-
den beklemtoonden dat men niet 
“oefent in efficiëntie, met kleine 
kinderen en dat de voeding niet 
alleen gezond maar vooral lekker 
moet zijn en dat we daarom blij-
ven gaan voor kleinschalige keu-
kens in elk kinderdagverblijf!

Kinderdagverblijven

Een straatje zonder einde?

Op 1 mei, dag van het Feest van de Arbeid, zijn er natuurlijk ook altijd nog een 
groot aantal mensen aan het werk.  Zelfs te veel om op te noemen. Om symbo-
lisch al deze mensen te bedanken voor hun nooit aflatende inzet, ook op zon- en 
feestdagen, deelden de gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, met frac-
tievoorzitter  Frans Wymeersch en samen met volksvertegenwoordiger Barbara 
Pas, bloemen uit aan de personeelsleden van De Spoele en de Plataan.  Met een 
‘Vlijtig Liesje’ werden ze letterlijk én figuurlijk in de bloemetjes gezet. 

Vlaams Belang zegt het met een bloemetje



 D Geen knip op de Markt.
 D Aan beide zijden van de Markt een in- en uitgang van de ondergrondse parking.
 D Op termijn uitbreiding van de ondergrondse parking tot 800 plaatsen.
 D Ruimte voor fietsen met fietspaden in dubbele richting waar mogelijk.
 D Straten of met enkele richting en weerszijdig parkeren of dubbele richting met eenzijdig parkeren.
 D Ontsluiten van braakliggende en niet gebruikte terreinen voor parkeerplaatsen onder en in het groen.
 D Ontwikkelen van een fijnmazig elektrisch stedelijk busnet.
 D Prioritair werk maken van de aanleg en heraanleg van fiets- en voetpaden.
 D Goede en correcte bewegwijzering, ook bij werken en omleidingen.
 D De verbinding tussen stad en deelgemeenten in stand houden en verbeteren.
 D Geen doorgaand zwaar vervoer in stad en deelgemeenten.
 D Doortrekken van de N41 tot de expresweg.

o n z e  s p e e r p u n t e n

bereikbare stad

 D Geen subsidies of logistieke steun voor islamitische verenigingen of moskeeën.
 D Geen nieuwe moskeeën!
 D Geen subsidies meer voor zogenaamde integratiebevorderende verenigingen.
 D Geen hoofddoeken in het onderwijs noch in gelijk welke stedelijke dienst.
 D Strenge controle inzake elke wetgeving op handels- en voedingszaken.
 D Op school enkel Nederlands en terug respect voor onze waarden, normen en tradities.
 D Sociale woningen enkel voor Sint-Niklazenaars, met onze nationaliteit.
 D Geen halal maaltijden in onze zorgcentra en kinderdagverblijven. 

Stop de islamisering



 D Een stop op nieuwe verkavelingen tot 2024.
 D Stadsontwikkeling op mensenmaat, niet op maat van projectontwikkelaars.
 D Wegwerken van verkrotte of onaangepaste woningen. Zelf verwerven en aangepaste nieuwbouw realise-

ren, ook met private partners.
 D De bestaande open ruimten in de stad vergroenen. Waar mogelijk water inbrengen. 
 D Aanleg van woon-en zorgerven aan en rond onze zorgcentra.
 D De bestaande open ruimte behouden en verbeteren met respect voor milieu en landbouw.

Ruimtelijke orde of wanorde?

 D Nieuwe woonontwikkelingen moeten rekening houden met de betaalbaarheid én met de fysieke toeganke-
lijkheid.

 D Compacter wonen op een kleinere oppervlakte kan daartoe bijdragen.
 D Gebruik maken van nieuwe technologieën en materialen die de betaalbaarheid bevorderen.
 D Uitwerken en invoeren van het systeem van huursubsidie op de private woonmarkt.
 D Sociale woningen enkel voor inwoners van Sint-Niklaas met onze nationaliteit.

 Toegankelijk wonen

 D Luisteren naar de mensen tijdens wijkvergaderingen , buurtcomités en dorpsraden.
 D Informeren en terugkoppelen naar de buurt bij buurtgerichte beslissingen

Luisteren en informeren



Jan Snellings 

 D Woon- en zorgcentra en thuiszorg blijven een stedelijke bevoegdheid. Geen reusachtig overkoepelend 
“waas” zorgbedrijf maar een eigen zorgbedrijf op mensenmaat.

 D Meer personeel met betere verloning en arbeidsvoorwaarden.
 D Binnen het totale OCMW: minder denkers en méér doeners. 
 D Binnen de woon- en zorgcentra en ook in de kinderdagverblijven: terug invoeren van een eigen en dus 

kleinschaliger keuken. Het moet gezond, maar mag het ook lekker?
 D We werken niet met VTE ‘s maar met mensen. En we doen dit voor mensen!
 D Opstarten en inplanten van een gespecialiseerde instelling voor dementerenden naar het voorbeeld van het 

Nederlandse Weesp. Een eigen leefwereld voor onze dementerende medemensen.

Zorg, onze zorg

 D Dringend herstelprogramma voor fietsen voetpaden.
 D Degelijk onderhoud van de bermen, pleinen, plantsoenen. Dit gebeurt zo veel mogelijk in eigen beheer. De 

inschakeling van de sociale economie heeft zijn grenzen bereikt. Afbouw van de fiscale gunstmaatregelen 
t.o.v. deze sociale economie.

 D Een uitbreiding en modernisering van de betrokken diensten is nodig.
 D Vergroening en ‘beparking” van braakliggende terreinen of ingesloten gebieden die worden opengesteld 

voor het publiek.

Propere, frisse en groene stad

Surf naar onze website

sintnik laas .vlaamsbelang.or g



Projecten op mensenmaat 

 D Heroriënteren van de onroerende voorheffing.
 D Afschaffen van een hele reeks zgn. pestbelastingen, voornamelijk ook ten behoeve van de middenstand en 

het bedrijfsleven om zo stimuli te geven.

Minder Belastingen

 D Stationsbuurt noord: Een groene wijk met woningen op mensenmaat, maximum 3 bouwlagen. 
  Inpassing van het bestaande Breydelplein 
  Luisteren naar de buurt en tegemoet komen aan hun verzuchtingen.

 D Hendrik Heymanplein: Groen, ja!, parkeren , ja! Doorrijdend openbaar vervoer, ja! 
  De bestaande bibliotheek aanpassen aan de moderne noden en uitbreiden indien nodig. De  
  handelszaken behouden en alle kansen geven aan een modern, luchtig en vergroend plein.  
  Geen dure plannen maar realistisch luisteren naar de wensen van de mensen.

 D Huidige site AZ Nikolaas, Moerland en Lodewijk De Meester: 
  Indien zij het wensen, behoud van enkele functies binnen een ‘antenne’ van het AZ. Recupera 
  tie van een deel van de Moerland voor parkuitbreiding. Symbiose op beide sites van senio  
  renflats, betaalbare en toegankelijke woningen, studentenkamers, sociaal restaurant voor de  
  bewoners. Kantoren en ruimte voor dienstverlenende bedrijven. Eventueel samenwerking met  
  Odisee en Universiteit Leuven voor uitbreiding van studie-aanbod. De ondergrondse parking  
  blijft behouden.

 D Herinrichting van de Grote markt via compartimentering met groen en andere elementen. Dit zal de 
gezelligheid verhogen. Aanleg van waterpartijen en herwerken van de houten promenade.

SINT-NIKLAAS WEER VAN ONS



 D Opbouwen van een identiteit rond het thema ‘Reynaert de Vos’. Organiseren van een terugkerend eve-
nement opgebouwd op en rond de tijdgeest van het epos rond Reynaert. Dit met medewerking van alle 
culturele spelers uit de stad. Muziek, theater (wagenspelen e.d.) en zo veel, tegen de achtergrond van onze 
volkscultuur, komt daarin aan bod. Dit mondt uit in een massaspektakel rond het thema.

 D Uiteraard blijft Sint-Niklaas de stad van de Sint.
 D Meer en betere ondersteuning van de wijkkermissen en jaarmarkten.
 D Een kerstmarkt(en) die een echte kerstmarkt is.
 D Behoud en promoten van lokaal erfgoed.
 D Ondersteunen van aankomend talent en kunstenaars.
 D Respectvolle en culturele invulling van niet-gebruikte kerken.
 D Een doorzichtig subsidiebeleid.

 Een stad met eigen identiteit

 D Een meer gedecentraliseerde politiewerking: ruimer bemande politieantennes in de deelgemeenten.
 D Fijnmaziger wijkwerking met meer wijkagenten.
 D Kort op de bal bij gebruik van nieuwe technologiën
 D Meewerken en ondersteunen van BIN’s, Buurt-informatie-netwerken.
 D Invoeren van het gebruik van SDNA, synthetisch DNA, als middel voor inbraakpreventie.

Veiligheid, een prioriteit

SINT-NIKLAAS WEER VAN ONS


