
N-VA Sint-Gillis-Waas veegt straten en 
goten opnieuw proper
Enkele jaren geleden, voor de gemeenteraadsverkiezingen, reden er meermaals per 
maand borstelwagens en veegmachines door de straten van onze gemeente. In 2020 
was daar niets meer van te merken. N-VA Sint-Gillis-Waas stak dan maar zelf de 
handen uit de mouwen om ons gemeentebestuur wakker te schudden.

Amper tien meter goot 
zorgde voor een bomvolle 
kruiwagen met onkruid. 
De keuze van de meerder-
heid voor de zogenaamde 
‘ecologisch bermen’ heeft 
de onkruidproblematiek in 
onze gemeente alleen maar 
vergroot. Ecologisch beheer 
stelt het gemeentebestuur 
gelijk met zomaar alles laten 
woekeren. Door het ingrijpen 
van de N-VA wordt er nu 
opnieuw geveegd.

Bedankt!

2020 zal voor altijd in ons geheugen 
gegrift staan als het jaar waarin de 
coronapandemie toesloeg. 

N-VA Sint-Gillis-Waas wenst iedereen die 
dierbaren, familie en vrienden verloor, 
veel sterkte toe. We willen ook iedereen 
die zich elke dag opnieuw in bijzonder 
moeilijke omstandigheden inzet, bedanken 
voor zijn of haar inspanningen. 
Verpleegkundigen, politie, winkel-
personeel, leerkrachten, postbodes, 
brandweer- en ziekenwagenpersoneel, 
gemeentelijke administratie, mensen in 
de haven enzovoort. Van harte bedankt 
aan iedereen die zijn steentje bijdraagt!

Samen komen we erdoor!’
‘Nog even volhouden. 

Danka De Wert
Voorzitter Van links naar rechts: Marc De Meulenaere, Koen Daniëls, 

Iris Ruys en Dirk van Raemdonck.

N-VA Sint-Gillis-Waas wenst u
een vreugdevol en gezond 2021!

FEBRUARI 2021, NR. 1     I     V.U.: DANKA DE WERT, KLINGEDIJKSTRAAT 28, 9170 SINT-GILLIS-WAAS

Sint-Gillis-Waas
sint-gillis-waas@n-va.be www.n-va.be/sint-gillis-waas N-VA Sint-Gillis-Waas

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 januari.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Sint-Pauwels
Meerdonk
De Klinge



Europese gehandicaptenkaart: 
geen voordelen in onze gemeente, 
wel bij de politie
De N-VA wil het gebruik en de (h)erkenning van de 
European Dissability Card, kortweg de EDC- of Europese 
gehandicaptenkaart, verruimen. Houders van een 
EDC-kaart hebben recht op bepaalde kortingen en 
ondersteuning. Bovendien kan men ook niet-zichtbare 
beperkingen zoals autisme aantonen.

Gemeenteraadslid Denis D’hanis stelde samen met Vlaams 
Parlementslid Koen Daniëls voor om de EDC-kaart ook in 
onze gemeente te erkennen, maar de CD&V-Groen/Sp.a-
meerderheid stemde tegen dat voorstel. Het gemeentebestuur 
communiceert wel over hoe je de kaart kan aanvragen, maar in 
Sint-Gillis-Waas ben je er verder niets mee: geen voordelen én 
geen ondersteuning.

Echt sociaal beleid
In de politieraad kon Nico De Wert wel rekenen op begrip en 
ondersteuning voor mensen met een beperking. In de nabije 
toekomst zullen agenten worden opgeleid en gesensibiliseerd 
over de kaart. N-VA Sint-Gillis-Waas gaat voor een echt sociaal 
beleid, niet enkel voor communicatie met hartjes en duimpjes.

Nieuwe verkeerssituatie School-
dreef en Kerselarendreef De Klinge
De nieuwe verkeerssituatie kwam er na ‘inspraak’ door de 
inwoners. Voor de N-VA is inspraak wel iets helemaal 
anders dan een enquête met maar één voorstel. Enkel de 
positieve zaken werden belicht en uiteindelijk kon er 
gewoon een ‘akkoord’ of ‘niet-akkoord’ gegeven worden.

De keuze om links te parkeren, met de rijrichting mee, zorgt 
ervoor dat je fietsers die in twee richtingen mogen rijden niet 
kan zien bij vertrek. De parkeeraanpassingen leidden jammer 
genoeg ook tot discussies tussen buren in een anders 
vredevolle straat. De eenrichtingsstraten hebben tot gevolg dat 
er nu veel sneller wordt gereden.

N-VA-gemeenteraadsleden Dirk Van Raemdonck en Walter 
Scheerders pleiten er samen met bestuurslid Paul De Saegher 
voor om de uitrit van de Mulderwegel met een beugel te 
beveiligen. Op die manier komen fietsers niet recht op de weg 
uit achter het huis dat het zicht belemmert. Een aanpassing 
die fietsers én auto’s ten goede zou komen.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

De meerderheid stemde tegen ons N-VA-voorstel.

Van links naar rechts: Koen Daniëls, Paul De Saegher, Walter 
Scheerders en Dirk Van Raemdonck.

sint-gillis-waas@n-va.be
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Hans Burm versterkt de N-VA in 
de gemeenteraad
Hans Burm versterkt onze N-VA-fractie in de gemeente-
raad. Hij neemt er de plaats in van Tom Cool, die de 
liefde en zijn pasgeboren dochter is gevolgd richting 
Antwerpen. We bedankten Tom voor zijn inzet.

Hans is 54 jaar en woont samen met zijn 
echtgenote en hun twee studerende 
tieners in Sint-Pauwels. Professioneel is 
hij leerkracht in een stedelijke 
basisschool. Hans was jarenlang actief 
in het Wase liefhebbersvoetbal en is 
momenteel ook een fervente 
marathonloper. Hij vertegenwoor-
digde de N-VA al in verschillende 
sociale raden. Welkom, Hans!

Polderstraat in Meerdonk aangepakt
Al in de gemeenteraad van juni 
2019 – anderhalf jaar geleden - 
kaartte N-VA-gemeenteraadslid 
Nico De Wert de problemen in 
de Polderstraat in Meerdonk 
aan. De overdreven snelheid 
van sommige chauffeurs 
resulteerde meermaals in 
spectaculaire aanrijdingen met 
geparkeerde voertuigen van de 
buurtbewoners en zelfs schade 

aan huizen. Tijdens de gemeen-
teraad van juni 2020 bracht 
Nico het item nogmaals ter 
sprake. N-VA Sint-Gillis-Waas 
is dan ook verheugd dat het 
gemeentebestuur eindelijk de koe 
bij de horens heeft gevat. Het 
gelanceerde N-VA-voorstel om 
de Polderstraat verkeersveiliger 
te maken, wordt gevolgd. We 
blijven verder werken voor u!

Lauren Van Guyse is jongste 
mandataris van Sint-Gillis-Waas
Lauren Van Guyse komt in de plaats van Hans Burm 
in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
Met haar 24 lentes wordt ze zo de jongste mandataris in 
Sint-Gillis-Waas. Ondanks haar jeugdige leeftijd, 
deed ze al heel wat ervaring op in de sociale sector. 

Zo behaalde ze een bachelor 
secundair onderwijs, een master 
politieke communicatie, groeide 
ze op als dochter van een onthaal-
moeder én ze is hoofdanimator 
op een speelplein dat aandacht 
heeft voor jongeren die extra 
noden hebben.

Vlasrootstraat in Sint-Pauwels 
heeft nood aan fietspad

De Vlasrootstraat in Sint-Pauwels vormt de verbinding met 
de Kwakkel en Puivelde. Er is een fietspad tot aan de Koning 
Boudewijnlaan, maar dat eindigt plots in een grasveld. Tot 
op de Kwakkel is er geen fietspad meer en ben je verplicht 
om op de weg te fietsen. N-VA Sint-Gillis-Waas is al lang 
voorstander om hier een volwaardig fietspad te voorzien.

Plan Blokstraatbeek: inspraak voor iedereen!
Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas wil een masterplan opmaken voor een 
‘groenblauwe as’ langs de Blokstraatbeek, tussen de vroegere kopergieterij in de 
Nieuwstraat en Sint-Helena in de Blokstraat. De N-VA vindt het goed dat er een duidelijk 
plan wordt gemaakt voor het centrum van Sint-Gillis-Waas.

We betreuren echter dat enkel de projectontwikkelaars van een aantal appartementen 
worden betrokken, en niet de volledige buurt en alle inwoners. Bovendien heeft een 
masterplan geen enkele juridische waarde en heeft onze gemeente al een slechte naam 
inzake ruimtelijke ordening. Daarom pleit de N-VA voor inspraak van iedereen én een 
echt plan, zoals een ruimtelijk uitvoeringsplan, met bindende waarde voor alle partijen.

Van links naar rechts: Lina Maes, Nico De Wert en Koen Daniëls.

Van links naar rechts: Hans Burm, Dirk Steenssens, 
Marc De Meulenaere, Lauren Van Guyse en Koen Daniëls.

www.n-va.be/sint-gillis-waas
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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