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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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De Nieuwstraat wordt eindelijk aan-
gepakt: de riolering en de weg worden 
vernieuwd. De N-VA vindt dat het 
lang genoeg heeft geduurd. Maar we 
maken ons ernstig zorgen over de 
afvoer van het regenwater. Door de 
werken en de nieuwe aansluitingen in 
de Nieuwstraat zal er een extra massa 
water door de Blokstraatbeek naar de 
Watergang moeten. Bij een gewone 
regenbui van 10 mm, dat is 10 liter per 
m², zou er 1,5 miljoen liter water extra 
door de beek moeten! We spreken dan 
nog niet van een wolkbreuk! Neen, dat 
is geen rekenfout, want deze cijfers ko-
men van de dienst Grondgebiedszaken 
van de gemeente. 

Blokstraatbeek is er niet klaar 
voor 
En dat alles moet afgevoerd worden 
door de huidige Blokstraatbeek. In de 
Nieuwstraat achter de kopergieterij, 
aan het kerkhof en achter de Vende-
lierstraat is die beek daar niet klaar 

voor. Maar wat nog problematischer 
is: ze kan niet 
geruimd wor-
den omdat er 
geen ruimte is 
voorzien zodat 
een kraan de 
beek leeg kan 
scheppen of 
verbreden.

Logische 
volgorde van 
de werken 
Fractieleider Guido De Lille riep het 
gemeentebestuur dan ook op om eerst 
werk te maken van een oplossing voor 
de waterproblematiek en het perma-
nent kunnen ruimen van de Blok-
straatbeek, alvorens de werken aan 
te vatten. We zouden niet graag de 
Nieuwstraat van naam doen verande-
ren in Waterstraat!
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Nieuwstraat wordt Waterstraat ?Buitenlandse 
vrachtwagens niet 
aanzuigen naar N70 
door Sint-Pauwels

Vlaams 
Parlements
lid Koen 
Daniëls, die 
zelf in Sint
GillisWaas 
woont, heeft 
de Vlaamse 
Regering op
geroepen om ook werk te maken 
van de mobiliteit in het Waasland. 

De files staan immers niet alleen 
op de Antwerpse Ring, maar ook 
op onze lokale en gewestwegen 
(N70, N403) die gebruikt worden 
als sluiproutes. “Het is een goede 
zaak dat er op de N70, de oude 
baan van Gent naar Antwerpen, 
kilometerheffing komt voor vracht
wagens. 

Eindelijk betalen buitenlandse 
vrachtwagens mee voor het on-
derhoud en de aanleg van onze 
wegen. Tevens wordt de N70 
minder aantrekkelijk als sluipweg 
van de E34 (Expressweg) en de E17 
en dat heeft als positief gevolg dat 
er minder (buitenlands) vracht-
verkeer wordt aangezogen naar 
lokale wegen, bijvoorbeeld de 
N403 door Sint-Pauwels richting 
N70.”

Koen Daniëls
Guido De Lille

foto François Fabry
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Elk kind kan ernstig/chronisch 
ziek worden waardoor het niet 
naar school kan. Naast ziek zijn, 
kan het ook nog eens achterstand 
oplopen op school en alle contact 
met schoolkameraden verliezen. 
Bednet zorgt ervoor dat er in de 
(ziekenhuis)kamer van het kind 
een laptop met webcam komt en 
in de klas ook, waardoor er in real 
time met elkaar kan gesproken 
worden. 

Dank voor de steun aan deze 
actie door het kopen van kaarsjes 
(slechts 3 euro) op één van de vele 
evenementen.

Ons Parlementslid Koen Daniëls 
is peter van de actie voor Oost-
Vlaanderen

Sinds deze zomer heeft NVA SintGillisWaas ook een stem in de provin
cieraad van Oost-Vlaanderen. Lies Nys is dan met haar echtgenoot naar 
de Blokstraat in SintGillisWaas verhuisd en versterkt zo onze NVAaf
deling. Lies steunde mee de provinciale actie voor bijen. Bijen zijn onmis
baar voor de bestuiving van planten en gewassen. “Voor de landbouw en 
fruitteelt in Sint-Gillis-Waas en zijn deelgemeenten is het essentieel 
dat bijenkolonies in stand worden gehouden en dat steunen we graag. 
52 % van alles wat in de supermarkt te vinden is, zou immers verdwijnen 
als er geen of onvoldoende bijen zijn”, aldus Lies.

N-VA Sint-Gillis-Waas steunt Music For Life en Bednet

Op aandringen van buurtcomité Sint-Pauwels 

Samen met een aantal buurtbewoners drong be
stuurslid Hans Burm aan bij het gemeentebestuur om 
werk te maken van een fietspad in de Puyveldestraat 

tussen de Lijkveldestraat en Puivelde richting Sint-
Niklaas. Hij schreef daarvoor ook een brief aan het 
gemeentebestuur in 2011. Enkele jaren later is het 
gevraagde fietspad er. 

“Ik ben blij dat het gemeentebestuur oor heeft gehad 
naar de vraag van ons 
buurtcomité om een 
veilige en logische fiets
verbinding te voorzien. 
De NVA vindt veilige 
fietspaden en voetpaden 
een must.

Provincieraadslid Lies Nys versterkt N-VA Sint-Gillis-Waas

Eindelijk fietspad Puyveldestraat

N-VA wil inkomsten van energiedividend inzetten voor  
energiebesparing en –kosten van burgers

De CD&V-meerderheid van Sint-Gillis-Waas heeft beslist om voetweg 35 aan de Blauwe Hoefweg in De 
Klinge af te schaffen. 

Fractieleider Guido De Lille reageert: ”Onze plattelandsgemeente moet deze 
trage wegen juist open houden omwille van ons landelijke karakter en de moge
lijkheid voor ontspanning en veilige verplaatsing voor onze inwoners, bezoekers 
en landbouwers. Trage wegen afschaffen omdat ze ingepalmd en niet meer 
toegankelijk zijn is de wereld op zijn kop.”

Gemeente doet niet wat ze moet doen
We hebben het provinciaal reglement inzake buurtwegen aan onze kant. Er staat 
in dat reglement dat het verboden is de buurtwegen geheel of gedeeltelijk in te 

nemen en het machtigt het ge
meentebestuur om op te treden 
tegen overtreders en hen te 
verplichten om de weg terug 
vrij te maken.

“Ik kan moeilijk tot een andere conclu
sie komen dan dat het CD&V-college 
heeft laten betijen, de regelgeving niet 
toepast en eigenlijk toelaat om publie
ke wegen te privatiseren. Die voetweg 
35 is ingenomen door een kippenren, 
een siertuin, een haag, struikgewas, 
paletten, bouwafval”, stelt De Lille. En 
er is dan een veilige voetweg en die 

gaan ze schrappen, terwijl ze het recht en het algemeen belang aan hun zijde hebben. “

Geen draagvlak in de Klinge
Raadslid Tom Cool stelde ook vast dat in De Klinge niemand begrijpt waarom die voetweg verdwijnt. Het 
pleidooi van de NVA viel bij de andere oppositiepartijen niet in dovemansoren. Bij de stemming stemden 
na ons pleidooi alle oppositiepartijen tegen de afschaffing van de voetweg. 

N-VA vindt het ongehoord dat voetweg 35 in De 
Klinge verdwijnt

Hans Burm

Tom Cool

Denis D’hanis

NVA SintGillisWaas wil het dividend van 188 000 euro, dat de gemeente jaarlijks ont
vangt terug laten vloeien naar de inwoners. Voor onze gemeenten is dat de opbrengst 
van een deel van de bijdragen die alle gas- en elektriciteitsgebruikers betalen aan Inter
gem. Raadslid Denis D’hanis stelt voor door enerzijds subsidiëring van energiebespa
rende maatregelen van de inwoners en anderzijds door tussenkomsten van het OCMW 
aan inwoners die moeilijkheden hebben met de betaling van hun energiefactuur die 
gemeenteopbrengsten terug in te zetten voor de inwoners. 

Lies Nys

Guido De Lille




