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Vijf jaar na het aantreden van de nieuwe bestuur-
sploeg in onze stad, wordt het tijd om te evalueren. 
Onder de slogan “de kracht van verandering” stak 
een zogezegd vernieuwende wind op in het stadhu-
is. En kunnen we spreken over verandering, zo ja, 
wat is er dan zoal veranderd?

Het aantal personeelsleden in onze stadsdiensten is 
met meer dan 10% gedaald. Niet meer vervangen 
enzo..., met als gevolg dat alles veel vlotter verloopt, 
vooral het verkeer, de straten en pleinen er veel beter 
verzorgd uitzien, alle dossiers in een mum van tijd 
worden afgehandeld, de sfeer in de rusthuizen en in 
het ocmw bij personeel en residenten nooit zo goed 
was, de politie al bij u is terwijl je ze nog aan het op-
bellen bent, er geen puttekes meer zijn in de fiets-en 
andere paden.

Dat men aan het begin van de bestuursperiode de be-
lastingen en retributies fors heeft verhoogd, zijn de 
meesten al lang vergeten en wie ligt er nu wakker 

van een paar tientallen euro’s meer, denken ze bij de 
meerderheid? Ook dat men de stad verder verkavelt 
en volbouwt terwijl er eigenlijk een moratorium is 
op grote verkavelingen, is niet zo erg en heeft waar-
schijnlijk te maken dat de groenen mee in het bestuur 
zitten. Hoe meer “groene lobben” hoe beter zegt men 
dan.

Deze keer gaan we nog een 
keer grasduinen in een aan-
tal verwezenlijkingen, of 
wat ervoor moet doorgaan, 
van ons lokaal bestuur. 
Volgende keer presenteren 
we u dan, beste lezer, hoe 
wij het Sint-Niklaas mét 
zijn deelgemeenten, zien 
in de toekomst.

Frans Wymeersch
Fractievoorzitter gemeenteraad

Editoriaal

De échte verandering komt
met het Vlaams Belang 



In de woon-en zorgcentra loopt alles 
op wieltjes. De residenten voelen zich 
gelukkig, het personeel voelt zich 
prettig. Alles peis en vree.

Dat er geen tijd is voor een sociaal 
contact tussen verplegenden, verzor-
genden, ander personeel en bewoners 
(residenten genoemd) is bijzaak. Dat 
het personeel met moeite tijd heeft 
om tegen een normaal tempo zijn tak-
en te doen, noemt men zorgvuldig 
‘time-management’. Dat het personeel 
om de haverklap van dienst en/of ver-
dieping moet veranderen ? Wat kan dat 
kwaad ? Dat er dan geen enkele band 
ontstaat tussen bewoners en personeel 
is dan toch logisch.

Dat de residenten deftig en zeker wel 
gezond eten krijgen voorgeschoteld is 
prachtig, maar dat de residenten graag 
eens wat meer echt lekker eten krijgen 
opgediend zou nog prachtiger zijn. 
Frans Wymeersch klaagde een en an-
der aan tijdens de gemeenteraadszitting 
van oktober. Volgens de ocmw-voorzit-
ter was er echter niets aan de hand en 
is het personeel - en zeker ook de res-
identen - zeer tevreden over het leven 
en het werk in de onderscheiden “rust-
huizen”. Wel gaf hij toe dat er wel wat 
personeel bij zou mogen komen, maar 
dat dit een moeilijke opdracht blijft. 

Blijkbaar moet de tussenkomst van 

ons raadslid ter ore zijn gekomen van 
personeelsleden, want we mochten een 
brief ontvangen waaruit we volgende 
passages citeren: “[...] het personeel 
van het ocmw is u zeer dankbaar wat 
u voor hen en de residenten hebt ver-
woord in de gemeenteraad [...] zij 
hopen dat de mistoestanden verbeteren 
want naar hen wordt toch niet gelu-
isterd. We beseffen dat het veel moeite 
heeft gekost om een ooit oubollig nonn-
ensysteem om te vormen tot een waar-
dige zelfstandigheid met aandacht voor 
de eigenheid van elke resident. Dat was 
een leuke en goede tijd [...] Nogmaals 
bedankt en proficiat!”

Wij doen een en ander niet om bedank-
jes te krijgen maar we moeten toegeven 
dat zulke reacties ons plezieren. We 
doen dit omdat we dit menen en in dit 
geval om-
dat het 
personeel 
én onze 
r e s i d e n - 
ten beter 
verdienen. 
We zullen 
dit dan ook 
b l i j v e n 
opvolgen. 

Op de bres vOOr Onze wOOn- en zOrgcentra

Piet De Cock
Raadslid 



Het ligt al -spijtig genoeg- een tijdje achter ons maar tijdens 
de late lente hadden we te maken met een echte hittegolf. Zo 
ook onze kleinsten. Op zich is een hittegolf zeker niet prettig 
voor onze ouderen, noch voor onze kleinsten. Je zou dan den-
ken dat de voorzieningen voor hen van dien aard zijn dat er 
geen problemen kunnen ontstaan. Mis dus!
In het nieuwe kinderdagverblijf op de site van Nobels-Peel-
man,had men hier een wel heel speciale invulling aan gegeven. 
Dit is het nieuwe kinderdagverblijf waar in het recent verleden 
nogal wat commotie over was ontstaan, omwille van de vervuil-
de grond waarop zou gebouwd worden. Iets wat Vlaams Belang 
naar buiten bracht en aanklaagde, met als gevolg dat een belang-
rijk gedeelte van de vervuilde grond eerst moest afgegraven 
worden.

Wat bleek. Door de aanhoudende hitte liepen de kindjes -heel 

kleintjes nog- heel rood aan, maakten koorts, weenden enzovoort. 
Wat bleek: het nieuwe gebouw was helemaal niet uitgerust om 
zulke warmte van buitenaf op te vangen. Géén zonnewering, 
géén airconditioning. In allerijl werd dan een mobiele tijde- 
lijke airco geplaatst en na verloop van tijd ook een zonnewering. 
De bevoegde schepen, Henne, werd hierover flink aan de tand 
gevoeld, alsook de bouwheer zijnde Mike Nachtegael als voor-
zitter van het OCMW.

Waarom er al opgeleverd en in gebruik genomen werd terwijl 
alles nog niet klaar was? Om andere dagverblijven te ontlasten. 
Maar het antwoord van schepen Henne op de vraag waarom er 
geen airco voorzien was, was ‘goddelijk’ moest het niet zo he-
meltergend pijnlijk zijn. Er was geen airco besteld omdat men 
eerst wilde proberen of het niet ging zonder! Dat kan tellen, ze-
ker wetende dat men hier met kleine tot heel kleine kinderen 
werkt.

Toen raadslid Wymeersch aan de schepen vroeg of er waterleid-
ing was, antwoordde ze “Waarom vraag je dat?” Antwoord van 
ons raadslid: “Misschien wou je ook eens proberen of ook dat 
kon zonder.”

Ondertussen raakt bekend dat er 
ook serieuze problemen zijn met 
een ander kinderdagverblijf, om 
de hoek in de Bremstraat. Glass-
cherven ten allen kant, tot in de 
bedjes toe, eten dat niet erg fris 
ruikt en ga zo maar door. Naar 
verluidt zou het bij het personeel 
ondertussen heel erg hoog zitten 
en dreigen zelfs de vakorganisa-
ties met acties. Uiteraard volgen 
we dit van nabij op.

Het zal je kind maar wezen

In november kwam Interwaas de plannen uit de doeken 
doen voor de ontwikkeling van een groter bedrijventer-
rein tussen de Botermelkstraat en Heimolen. Daar is al 
gedeeltelijke bedrijvigheid maar Interwaas wil, blijk-
baar reeds met stilzwijgende instemming van de stad, 
verder uitbreiden.

Dat daar een paar onteigeningen en afbraak van een aantal 
woningen mee gepaard zal gaan, is blijkbaar geen obstakel. 
Ook geen obstakel is dat bewoners nu tot aan hun achter-
deur met bedrijvigheid en zelfs een bijkomende inrit naar 
dit terrein, zullen geconfronteerd worden.

Een en ander strookt dus weeral met de visie “meer groen”. 

Toen wij opmerkten dat de buurt daar al zal geconfronteerd 
worden met de inplanting van het nieuwe ziekenhuis én 
waarschijnlijk met de aanleg van een nieuwe “stadsrand-
parking”, zei de verantwoordelijke van Interwaas: “juist 
goed, dat verhoogt de opportuniteiten van dit project.” Je 
reinste waanzin dus. Blijkbaar moet er weeral serieus wat 
kunnen verdiend worden achter deze mogelijke verkave-
ling.

Het welzijn van de buurt, de waarde van de woningen, het 
groene karakter dat andermaal wordt aangetast. Wie ligt 
daar nu wakker van? Interwaas en het stadsbestuur blijk-
baar niet. Wij echter wel. We blijven ons dan ook met hand 
en tand verzetten tegen deze nefaste plannen.

RUP Botermelkstraat-Heimolen

Om de poen is het te doen

Femke Pieters
Raadslid



We weten, politiek is niet altijd ge-
makkelijk te volgen en logica zit er 
eigenlijk weinig in. Neem nu de visie 
van het huidige stadsbestuur rond de 
zogenaamde “groene lobben.” Dat is 
een visie, niet minder maar zeker niet 
meer, goedgekeurd door de meerder-
heid in de gemeenteraad.

Een visie is geen uitgetekend en beslist 
plan. Het heeft dus ook geen enkele ju-
ridische waarde. Onder het mom van 
deze visie probeert men nu overal die 
zogenaamde groene lobben, te realise- 
ren. Dit gaat echter bijna atijd gepaard 
met verkavelingen en dus meer wonin-
gen. In plaats van groene lobben tot 
binnen de stad te realiseren, realiseert 
men verkavelingen, tentakels uit de 
stad, zodat men de indruk krijgt meer 
groene lobben in de stad te hebben.

Noorden van de stad

Neem nu het noorden van de stad. Hi-
ervoor heeft, weeral eens, een studie-
bureau haar visie op papier gezet. Let 
wel: een visie. Dat gaat men nu dus al 
“verkopen” aan de buurtbewoners als 
zijnde dé visie, zelfs als de plannen van 
het stadsbestuur.

Niets is minder waar. Ook de ge-

meenteraad heeft enkel maar de visieno-
ta van het studiebureau gezien. Hier is 
nooit over gedebatteerd, laat staan een 
beslissing genomen. Dit alles is nog on-
gelooflijk vrijblijvend. Men laat dit dan 
ook nog uitleggen aan de buurt door de 
stedelijke administratie wat de indruk 
opnieuw versterkt dat het een voldon-
gen feit is.

Wat zijn de plannen?

Men gaat aan de achterkant van 
bestaande huizenrijen, een achterkant 
die uitkijkt over velden en weiden. De 
open ruimte dus. Men gaat aan die ach-
terkant een verkaveling organiseren 
waar huizen komen met daarvoor een 
nieuwe parallelweg die die verkaveling 
afsluit. Zegt men: “Dat wordt een nieu-
we mooie afbakening van de bebou-
wde kom en een mooie aflijning van de 
open ruimte, waardoor we een nieuwe 
“groene lob” creëren. Dat ondertussen 

de bestaande woningen aan de ach-
terkant hun gezicht op de open ruimte 
kwijt zijn en dat de open ruimte op zich 
wordt ingeperkt, wie kan daar nu om 
malen?

Het studiebureau kleedt het natuurlijk 
allemaal mooi in. In de wijk Watermo-
len tekent men al een groot buurtpark 
met grote sportterreinen, er niet bij zeg-
gend dat dit nooit binnen de 15-20 jaar 
gerealiseerd kan worden.

Met al deze bouwplannen de indruk te 
wekken dat er groen bijkomt is vreemd. 
De politieke logica van de kracht van 
verandering, overgoten met een sausje 
van groen!

De eerste (negatieve) reacties van de 
buurtbewoners komen op gang. Wij blij- 
ven het volgen en zien deze visie van de 
meerderheid, absoluut niet zitten.

Frans Wymeersch

Logica volgens het stadsbestuur

Meer grOen? dan MOet je bOuwen!



De uitspraken van enkele schepenen 
en het inspraakmoment in het Bauhuis 
geven aanleiding tot ongerustheid 
over de buurt. Geen wonder dat de 
mensen van het burgerinitiatief weer 
de pen ter hand namen en opnieuw 
vroegen om gehoord te worden.

Ze stelden vijf pertinente vragen aan het 
College van burgemeester en schepenen 
en vroegen duidelijke antwoorden. De 
initiatiefnemers mochten hun vragen 

en hun bedenkingen komen toelich-ten 
tijdens de gemeenteraadscommissie 
ruimtelijke ordening. Andermaal ge-
beurde dit op een onderbouwde en ge-
documenteerde manier.

Vraag buurt genegeerd

Wat bleek echter: de gemeenteraads- 
leden hadden het antwoord, dat het col-
lege ging geven tijdens de gemeenter-
aad, reeds schriftelijk ontvangen. Toch 

liet men de buurtvertegenwoordigers 
uitgebreid hun uitleg doen. Toen dit 
bleek, viel dit -zacht uitgedrukt- niet in 
goede aarde bij de mensen uit de buurt.

Toen echter ook nog bleek dat de ant-
woorden duidelijk wezen in de richting 
van het eerder door de gemeenteraad 
afgekeurde masterplan (onder druk van 
de buurt), was het hek helemaal van 
de dam. Tijdens de gemeenteraadszit-
ting maakte Vlaams Belang-raadslid 
Wymeersch andermaal brandhout van 
de plannen van het college.

Belangen van de buurt verdedigen

De stad moet enkel en alleen de belan-
gen van de buurt en haar bewoners en 
in ruimere context, van de stad, verde-
digen. Niet de belangen van het ge-
meenschapsonderwijs of de eigenaars 
van de slacht- 
huissite. De 
belangen van 
onze inwo- 
ners zijn onze 
zorg, niet de 
f i n a n c i ë l e 
v e r z u c h - 
tingen van 
andere be- 
langhebbend-
en.

Stationsbuurt Noord, aflevering 3

het Misprijzen vOOr de statiOnsbuurt

Vlaams Belang wenst alle inwoners van onze stad en de 
deelgemeenten een voorspoedig en gezond 2018 toe.

Jan Snellings 
Raadslid



Dat er in onze stad wel een paar verkeer-
sproblemen zijn, is zacht uitgedrukt. Mee 
in de hand gewerkt door de talloze we-
genwerken  en omleidingen die je naar 
nergens leiden. Moest men dan nog de 
omleidingsborden weghalen als de om-
leiding niet meer nodig is. Maar zelfs dat 
lukt niet.  Sommigen blijken ‘wortel te 
schieten’.

En als men dat alles begeleidt door een 
nieuw verkeerscirculatieplan waar men 
moet vaststellen dat plots een straat niet 
meer mag ingereden worden en een andere 
niet uit, dan is het hek helemaal van de dam.

Het uitgangspunt van de meerderheid is 
duidelijk tweeërlei: aan de ene kant voor-
rang voor de zwakke weggebruiker, gekop-
peld aan het “beter bereikbaar maken van 
de stad voor het bestemmingsverkeer en het 
doorgaand verkeer ontmoedigen!”

Toch zijn er een paar zaken die (minstens) 
de wenkbrauwen doen fronsen.

Kort overzicht

• Er komt een fietsbrug aan Vijfstraten om 
fietsers uit het drukke verkeer te houden. 
Hellingsgraad ca. 4%. Moet je met de klein-
sten maar eens proberen, met een klein fi-
etsje of als ouder met een bakfiets. Niet te 
doen! 

• Verkeerspaaltjes aan de Stationstraat 
worden regelmatig ‘afgereden’ door mensen 
die er niet mogen zijn want geen toegangs-
badge. Remedie: alle straten met eenricht-
ingsverkeer de installatie van nieuwe cam-
era’s met nummerplaatherkenning. Dacht 
dat regelmatig controles en PV’s iets goed-
koper zouden zijn.

• Trajectcontrole (snelheidscontrole over 
een bepaalde afstand). Waar? In de Plezant-
straat, waar het verkeer meer stilstaat dan 
rijdt.

Klap op de vuurpijl

Volledig nieuw in onze stad: er komen kruis-
punten waar voor de fietsers een rood licht 
niet langer betekent: “stoppen”. Neen, waar 
men rechts moet afslaan en waar men niet 
in aanraking kan komen met andere weg-
gebruikers, mag men het rood negeren en 
doorrijden. Let wel enkel de fietsers.

Reden: er is toch geen gevaar en anders 
moeten die fietsers soms nodeloos wachten 
terwijl alles toch veilig is, tijdverlies weet je 
wel.

Ik dacht dat men ons had geleerd dat men 
voor een rood licht altijd moest stoppen.
Leg het thuis of in de klas maar eens uit dat 
‘rood’ gevaar betekent en dat men dan moet 
stoppen, behalve ... (er komt wel een spe-
ciaal verkeersteken). Ik dacht dat het ver-
keersreglement al moeilijk genoeg was. Een 
taakje bij voor de politie-inspecteur die de 
klein mannen ‘wegwijs’ probeert te maken.

Als automobilisten die vinden dat ze te lang 
moeten wachten en merken dat er uit de an-
dere richting toch geen verkeer komt ook 
zouden beginnen met het rode licht aan hun 
laars te lappen ???

Ik heb er alle begrip voor dat men het voor de 
zogenaamd “zachte” weggebruiker zo veilig 
mogelijk wil maken maar dit is een risico dat 
ik niet wil nemen. Het zal na verloop van tijd 
‘geëvalueerd’ worden zegt de schepen. Wel, 
wij vinden dat er inzake verkeersveiligheid 
NIET geëxperimenteerd mag worden.

Ik hoor de schepen niet als diezelfde zwakke 
weggebruikers, soms met 3 naast mekaar, 
met een of ander elektronisch geluidstoes-
telletje in de oren, en als het kan zonder 
handen, zich van het verkeer geen donder 
aantrekken. Handhaving ? Op de bon?

Dan spreek ik nog niet van stoptekens en 
voorrangsregels die sommigen vlotjes aan 
hun laars lappen. 

Er zijn rechten maar ook plichten!

Maar ja, de socialisten menen dat in som-
mige gevallen rood in feite groen is (in de 
politiek is dat 
dikwijls omge-
keerd) en de 
jongens en 
meiskes van 
de ‘kracht van 
verander ing’ 
willen dit wel 
eens uitprobe- 
ren. We hopen 
dat ze ooit “het 
licht zullen 
zien”.

het lOOpt verkeerd
Met het verkeer!

Roland Pannecoucke 
Raadslid



Beste lezer, 

Graag leggen we u, in aansluiting op de artikels in dit nummer,  enkele vragen voor. 

U kan ons uw antwoorden, bezorgen op volgend adres: Vlaams Belang Sint-Niklaas, Kapelstraat 99, 9100 Sint-Niklaas of 
vanzelfsprekend ook via e-post op oost-vlaanderen@vlaamsbelang.org

1. Gaat u akkoord  dat er in bepaalde omstandigheden rechtsaf door het rode licht mag worden gereden door fietsers?

O   Ja
O   Nee
O   Geen mening

Uw opmerking: ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

2. Vindt u dat er meer politiecontrole moet zijn in het verkeer, ook op ‘zwakke weggebruikers’?

O   Ja
O   Nee
O   Geen mening

Uw opmerking: ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

3. Vindt u dat het OCMW meer aandacht moet besteden aan de sociale contacten tussen personeel en residenten en 
daarvoor de nodige personeels- en logistieke middelen moet vrijmaken?

O   Ja
O   Nee
O   Geen mening

Uw opmerking: ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

4. Vindt u dat de kinderdagverblijven terug, zoals vroeger, een eigen keuken moeten hebben waar ze op kindermaat zelf 
hun maaltijden kunnen bereiden ? 

O   Ja
O   Nee
O   Geen mening

Uw opmerking: ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

5. Vindt u dat er in Sint-Niklaas een verkavelingsstop moet komen?

O   Ja
O   Nee
O   Geen mening

Uw opmerking: ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

6. Vindt u dat men het bestaande groen in de stad en aan de rand moet behouden en waar mogelijk moet activeren?

O   Ja
O   Nee
O   Geen mening

Uw opmerking: ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................

En wat vindt u ervan?

enkele vragen


