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Veilig thuis in een welvarend Sint-Gillis-Waas

Fraude met uw gemeentebelastingen
Volledige transparantie nodig
N-VA Sint-Gillis-Waas vraagt volledige transparan-
tie over de mogelijke fraude in de financiën van de 
gemeente Sint-Gillis-Waas. “We willen weten wat er 
gebeurd is, hoeveel geld er verdwenen is, waar het geld 
naar toe is, … en vooral hoe dit is kunnen gebeuren, 
of dit had kunnen voorkomen worden, of er geen toe-
zicht was en of er nog andere personeelsleden betrok-
ken zijn”, vat Vlaams Parlementslid en lijsttrekker 
Koen Daniëls de voornaamste vragen samen.

Reeds in mei 2017 opmerkingen op financieel beleid 
Een jaar geleden – in mei 2017 – had Audit Vlaanderen bij een 
globale doorlichting van de gemeente Sint-Gillis-Waas reeds  
belangrijke opmerkingen bij het financiële beleid van de  
gemeente. “Het is juist dat die medewer-
ker geen fraude had mogen plegen, maar 
het is de verantwoordelijkheid van het  
gemeentebestuur om procedures te  
hebben, zeker na de opmerkingen van 
vorig jaar, stelt Daniëls duidelijk.

Koen Daniëls, lijsttrekker

Van links naar rechts en van voor naar achteren: 
Guido De Lille, Koen Daniëls, Veerle Stuer, Denis D’hanis, Linda Ruts, Greta Poppe, Tom Cool, Hans Burm

Huidige mandatarissen ook na 2018 voor u paraat
Al uw huidige N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad
en het OCMW zullen opnieuw kandidaat zijn voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. Het betreft 
de gemeenteraadsleden: Greta Poppe uit Sint-Gillis-Waas, 
Tom Cool uit De Klinge, Veerle Stuer uit Sint-Gillis-Waas en 
Denis D’hanis van het Kalf. Zij worden vervolledigd door de 
OCMW-raadsleden Linda Ruts uit Sint-Gillis-Waas en Hans 
Burm uit Sint-Pauwels.

Meerwaarde dat alle ervaring aan boord blijft
Fractievoorzitter in de gemeenteraad Guido De Lille uit Sint-
Gillis-Waas wordt lijstduwer. “Ik ben blij dat alle huidige manda-
tarissen zich opnieuw kandidaat stellen”, zegt lijsttrekker Koen 
Daniëls. “Zij hebben de voorbije zes jaar hard gewerkt in het 
belang van alle inwoners van de gemeente. Die inzet en hun er-
varing betekenen een meerwaarde voor het toekomstig bestuur
van onze gemeente.” Verantwoordelijk, Veilig en Verbonden.

N-VA wil aanpak asbest p. 3De gevel van Sint-Helena p. 2
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Zet de gevel van Sint-Helena  
in de voorwaarden
Het gemeentebestuur is omwille van de slechte financiële situa-
tie van de gemeente – boekhoudkundig laat men het tegendeel 
uitschijnen – helaas gedwongen om Sint-Helena te verkopen.
Herhaaldelijke vragen van N-VA Sint-Gillis-Waas om de ken-
merkende gevel te behouden, werden steeds wollig beantwoord. 
Nu heeft men een formule uitgewerkt: de aannemer die de gevel 
behoudt, zou meer mogen bijbouwen dan wie dat niet doet, om 
zo te ‘hopen’ dat de gevel blijft staan. Voor de N-VA zou het 
simpel zijn: voorwaarde voor toekenning van de werken is het 
behouden van de gevel. Punt.

U vulde massaal de enquête in! 
Wij gaan ermee aan de slag
Eind april viel bij alle gezinnen van Sint-Gillis-Waas, De Klinge, 
Meerdonk en Sint-Pauwels onze enquête “Iedereen burgemees-
ter” in de bus. “Als je een driehonderdtal reacties krijgt, heb je al 
een goed beeld waar je mee verder kan”, vertelden kenners ons. 
We zijn vlot over de duizend betrokken inwoners gegaan. 

40 jaar dovemansoren
Na 40 jaar hetzelfde bestuur blijven sommige vragen nog steeds 
in dovemansoren vallen. Voet- en fietspaden staan op nummer 
één van wat u anders wil aangepakt zien, maar ook “veel geven 
aan sommigen en niets geven aan anderen” komt met de regel-
maat van de klok terug. N-VA Sint-Gillis-Waas heeft u gehoord! 
PS: Voor de slimmeriken die dachten verschillende keren de 
enquête in te vullen, dubbels zijn eruit gefilterd.

Benita’s boekenruilhuisje 
in De Klinge 
Benita Cramer heeft voor het tweede jaar op rij 
in de Heidestraat ter hoogte van nummer 19 een 
boekenruilhuisje geplaatst. Het idee is simpel en 
geniaal tegelijkertijd en zet mensen aan tot een 
babbel over een boek. Als N-VA vinden we derge-
lijke initiatieven lovenswaardig. “Zelf heb je thuis 
boeken staan die je al gelezen hebt en eigenlijk 
niet meer opnieuw vastneemt. Je neemt zulke 
boeken mee naar het ruilhuisje, plaatst ze erin en 
je kan dan zelf boeken meenemen uit het huisje 
om zelf thuis te lezen”, legt Benita het systeem 
uit. Doen!

Benita Cramer

Guido De Lille, gemeenteraadslid

Voor de N-VA verdienen alle mama’s en papa’s een geschenkje
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Kortingskaart voor mensen met beperking 
N-VA Sint-Gillis-Waas pleit voor de invoering van een European Disability Card 
in onze gemeente. Deze kaart is bestemd voor personen met een beperking, 
als bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een 
handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of 
andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

Veerle Stuer, OCMW-raadslid

N-VA wil alle asbest gemeenteschool Meerdonk weg
N-VA-gemeenteraadslid Denis D’hanis vroeg 
de afgelopen jaren regelmatig aandacht voor 
de aanpak van asbest in gemeentegebouwen. 
De asbestproblematiek in de gemeenteschool 
van Meerdonk (GOM) is het dringendst. Op de 
gemeenteraad van april stelde Denis voor om het 
asbest in de GOM helemaal aan te pakken, inclu-
sief het onderdak. Het CD&V-gemeentebestuur 
wilde immers enkel de golfplaten en tussenstruc-
tuur vervangen, maar het onderdak laten liggen. 
De gemeenteraadsleden van alle andere partijen,
behalve CD&V, volgden het voorstel van de N-VA.

Geen compromissen over gezondheid
Als N-VA vinden we het onbegrijpelijk dat het gemeentebe-
stuur het duidelijke advies van extern veiligheids- en gezond-
heidsbureau Securex niet wilde volgen. Het advies luidde: 
“Vervang golfplaten, tussendak én onderdak”.

“Voor de N-VA geen compromissen, halve maatregelen of 
een ‘we zullen wel zien-houding’. Het is ongehoord dat de 
CD&V-schepen in volle gemeenteraad extra uitgaven om ook 
het slechte onderdak te vervangen, omschrijft als ‘geld door 
ramen en deuren naar buiten gooien’ (sic)”, licht D’hanis toe.

Uit het rapport van Securex:
Er werden restanten van het onderdak aangetroffen op het meubilair van de eetzaal van de kinderen. Omwille van hygiënische 
redenen dient ook het onderdak dringend vernieuwd te worden. Er wordt geadviseerd om het gehele dak (golfplaten, tussen- en 
onderdak) samen te verwijderen en te vernieuwen.

Denis D’hanis, gemeenteraadslid

De Verandering staat voor u klaar



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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