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SINT-GILLIS-WAAS
Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Sint-Pauwels, Meerdonk

Denis D’Hanis
Guido de Lille

David Cappaert 

 Greta Poppe
Romana van Hal

Tom Cool

www.n-va.be/sint-gillis-waas
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U zal de rekening betalen!
De N-VA-fractie heeft de begroting van de CD&V-meerder-
heid voor 2015 en volgende jaren niet goedgekeurd. “Dit 
bestuur schuift de rekening voor zich uit en verwacht dat 
de burger die uiteindelijk betaalt”, zegt de N-VA. 

Op het eerste gezicht leest men 
in de begroting alleen maar 
positieve bedragen. “Schijn be-
driegt” echter. Wie kritisch kijkt 
naar de goednieuwsshow ziet 
dat 2015 afsluit met een structu-
reel tekort van 1,4 miljoen euro. 
Door het overdragen van mid-
delen uit 2014 tovert CD&V een 
overschot van 2,2 miljoen euro 
tevoorschijn. Dat is opmerkelijk, 
want ofwel zijn dan een aantal 
noodzakelijke en voorziene wer-
ken aan wegen, fiets- en voet-
paden, rioleringen, grachten, 
… niet uitgevoerd ofwel zijn er 
plots extra middelen. 

Die extra middelen zijn echter extra leningen: meer dan  
3 miljoen euro in 2019 en een totale schuldlast van zomaar 
even 23 miljoen euro. Conclusie: dit is een begroting met 
een structureel tekort dat wordt opgesmukt met lenin-
gen en eenmalige inkomsten.  Dat laat de N-VA niet toe.

DE FACTUUR KOMT, ALLEEN NU NOG NIET
Voor de N-VA is dit het soort politiek dat ons op federaal 
niveau in de problemen heeft gebracht: geld lenen en fac-
turen doorschuiven naar de toekomst. Iemand moet de  
rekening betalen die door deze CD&V-meerderheid 
wordt gecreëerd, want geld lenen kost ook geld. Die  
iemand, dat bent u. Het gemeentebestuur zegt dat lenen 
nog nooit zo goedkoop is geweest, maar ze vergeet dat het 
kapitaal ook terugbetaald moet worden - niet enkel de rente 
– en dat de inkomsten van de gemeente dalen. 

STENEN GEVEN GEEN DIENSTVERLENING
Het gemeentebestuur heeft de mond vol van dienstverlening  
en de nood aan een nieuw administratief centrum. Een  
terechte bekommernis, maar de vraag stelt zich of het zo’n groot 
en duur project moet worden. Als alle centen in de stenen 
gaan, blijft er niets meer over voor de dienstverlening zelf.

EFFICIËNT ALTERNATIEF
Het gemeentebestuur zou de diensten van het OCMW en 
de gemeente samen kunnen brengen op één locatie: de Sint- 
Helenasite. Eén locatie waar alle diensten voor u samen 
zitten. Geen dubbele computerinfrastructuur, geen dub-
bele vergaderruimtes, geen dubbele kopieerapparaten, geen 
nood aan dubbele parkeerplaatsen en bovendien -ook na 
2019- nog voldoende middelen om effectieve diensten te 
leveren aan de inwoners. Maar die piste wilde de CD&V-
meerderheid zelfs niet onderzoeken. Een gemiste kans, een 
hoge rekening en geen geld meer voor dienstverlening … 
maar wel twee keer een lintje te knippen voor burgemeester 
en schepenen.
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Uit het College van Burgemeester en Schepenen

N-VA Sint-Gillis-Waas vroeg en kreeg … 
… een sterretjesweide op de begraafplaatsen. Een ster-
retjesweide is een plekje op een begraafplaats waar 
levenloos geboren kinderen begraven kunnen worden. 
Zij kunnen immers geen eigen grafzerk krijgen. -Raadslid 
Romana Van Hal (5/3/2015)

… meer AED-toestellen in de gemeente én opgeleide 
personen om ze te gebruiken. Een AED-toestel is een 
automatische externe defibrillator wat het leven kan 
redden van iemand met een hartstilstand. Momenteel 
is er maar 1 toestel aan de sporthal van de Route en zijn 
er slechts 2 getrainde personen. - Raadslid Denis D’Hanis 
(2/4/2015)

… aandacht voor een aantal verloederingen in De 
Klinge: de urinoirs achter de kerk, modder en plassen 
fietspad Klingspoor, uitgerafelde vlaggen, versleten/
afgetakelde rustbanken. – Raadslid Tom Cool (2/4/2015)

… het aanmoedigen van Buurt Informatie Netwerken 
(BIN’s). De gemeente krijgt af te rekenen met een 
ware inbrakenplaag. Om snel te kunnen optreden bij 
verdachte voertuigen, handelingen en personen zijn 
dergelijke buurtnetwerken van burgers zeer efficiënt. 
Alleen is er in Sint-Gillis-Waas geen enkele BIN door 
de gemeente opgestart. Raadslid Denis D’Hanis en 
Vlaams Parlementslid Koen Daniëls

N-VA Sint-Gillis-Waas in het Vlaams Parlement
SCHOLEN GRENSSTREEK BEVOLKT MET NEDERLANDSE KINDEREN

In Sint-Gillis-Waas zitten er 144 Nederlandse kinderen in de verschillende lagere scholen. Dat is een hoog aandeel 
ten opzichte van alle kinderen. In Stekene zijn het er zelfs 240. Die concentraties gaan de laatste jaren overigens 
in stijgende lijn. In Vlaanderen kan je op een leeftijd van 2,5 jaar al starten in het kleuteronderwijs terwijl dit in 
Nederland pas vanaf de leeftijd van 4 jaar kan. Er is in Vlaanderen ook een maximumfactuur in het basisonderwijs 
en de Nederlanders in de grensstreek vinden het Vlaams onderwijs zeer degelijk.

De 20 000 Nederlanders in alle onderwijsniveaus samen kosten de Vlamingen jaarlijks ongeveer 134 miljoen 
euro. Een goede samenwerking met Nederland is belangrijk, zeker in onze grensregio, maar de balans moet wel 
in evenwicht blijven. Daarom trok Vlaams Parlementslid Koen Daniëls naar de Nederlandse ambassadeur om dit 
aan te kaarten. Hij vroeg aan de Vlaamse minister van Onderwijs om die balans te herstellen. Nederland bespaart 
immers eenzijdig op het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland en schroeft het afstandsonderwijs in het hoger 
onderwijs terug. In beiden zitten vele Vlamingen en dus is ‘gelijk oversteken de beste manier om goede buren te zijn 
en blijven.”

Het schepencollege besliste dat er geen kerstverlichting kwam. Toch kostte dit ook geld. 
• Kost installeren kerstverlichting : 5.356 euro
• Kost opschortingsvergoeding niet installeren : 2.359 euro 
De N-VA wil in 2015 terug (led)kerstverlichting installeren in plaats van kerstbomen in het donker. (17/11/2014)

De CD&V-meerderheid vindt het advies van de gemeentelijke administratie blijkbaar niet belangrijk. De admi-
nistratie waarschuwde terecht dat er geen financiële buffer is voorzien om onvoorziene gebeurtenissen op te 
vangen (bijvoorbeeld een verwarmingsketel die stuk gaat). De N-VA handelt liever als goede huisvader mét een 
gezonde buffer. (24/11/2014)

De N-VA houdt in onze landelijke gemeente voetwegen graag open. Het gemeentebestuur denkt daar anders 
over. Het wil een officiële, openbare voetweg gedeeltelijk afschaffen omdat de gemeente (!) hem zelf onvoldoende 
onderhouden heeft en buurtbewoners die weg hebben ingepalmd met tuin, haag, kippenren. (8/12/2014)

De ontwikkelaar van het golfterrein krijgt van het gemeentebestuur nog ruimte om de voetverbindingsweg 
Reepstraat-Kattestraat ‘te onderzoeken’ terwijl die eigenlijk deel uitmaakt van de toelating.N-VA vindt deze 
openstelling belangrijk voor de gemeente (22/12/2014)

N-VA-fractieleider Guido De Lille volgt het op voor u.

Koen Daniëls 

N-VA Sint-Gillis-Waas ledenontbijt trekt volle bibzaal
Op zondagochtend 25 januari stroomde de grote zaal van de bibliotheek in Sint-Gillis-Waas vol met 
N-VA-leden voor een nieuwjaarsontbijt. Als voorzitter van de afdeling Sint-Gillis-Waas was ik blij om 
zoveel gelijkgezinden te mogen ontmoeten. De zaal was mooi aangekleed en onze vrijwilligers zorgden 
ervoor dat niemand iets tekort kwam.

De N-VA is en blijft vertrouwen, verbinden en vooruitgaan, ook in Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Sint-Pauwels 
en Meerdonk. En vooruitgaan doen we zeker: we mochten heel wat nieuwe leden verwelkomen op het  
ontbijt. De teller staat op 11 procent meer N-VA-leden dan vorig jaar in de hele  
afdeling Sint-Gillis-Waas. Ook u kan mee bouwen aan de toekomst van onze 
gemeente. Lid worden is eenvoudig via het strookje op de laatste pagina.

Als er iets is wat volgens u beter kan in onze gemeente: laat het ons weten en wij  
leggen het op tafel.

Harry Caslo
Voorzitter
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

167_15X_Sint-Gillis-Waas.indd   3 27/04/2015   12:07:45


