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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

SINT-GILLIS-WAAS
SINT-PAUWELS
MEERDONK
DE KLINGE

Koen Daniëls maakt van zijn gedrevenheid en dossierkennis een handels-
merk. En dat niet alleen binnen onze gemeente, maar ook voor heel het 
Waasland en Vlaanderen. Hij kent het klappen van de politieke zweep, maar 

staat ook met zijn twee voeten op de grond, tussen de mensen. Hij weet 
waarover hij spreekt, zonder dat hij te rade zou moeten gaan bij zijn ‘groot-
vader’. Degelijk onderwijs, de strijd tegen sluikstorten, subsidies voor fiets-
snelweg ‘De Route’ naar De Klinge, de waterbeheersing in onze gemeente, de 
heraanleg van de N403 … Het zijn allemaal dossiers waarvoor hij zich heeft 
ingezet om onze gemeente te dienen. Met uw stem kan hij dat blijven doen. 
Geef Koen dus massaal uw steun op 26 mei! 

CD&V pakte tijdens de campagne graag uit met lage belastingen, maar 

nu de partij aan de macht is, gaan de belastingen direct omhoog.

“Voor een gemiddeld gezin van twee volwassenen en twee kinderen 
betekent die beslissing een jaarlijkse stijging van 250 euro voor  
de gemeentebelastingen”, berekenden gemeenteraadsleden  
Koen Daniëls en Denis D’hanis.

Valse vreugdeberichten
“CD&V, met ook de vroegere schepen van Financiën en huidige 
burgemeester in hun rangen, focuste in de aanloop naar de lokale 
verkiezingen nochtans op de lage belastingen in Sint-Gillis-Waas. 
Ze verspreiden ook al jaren vreugdeberichten over de financieel  
gezonde situatie van onze gemeente. Er waren zogezegd miljoenen 
op overschot”, weet Koen Daniëls. “In het gemeentelijk infoblad 
van augustus 2018 was er nog sprake van een positief resultaat van 
5,1 miljoen euro. Nu blijkt dat ze u puur voor uw stem blaasjes 
hebben wijsgemaakt.” 

Eerste besluit van de nieuwe meerderheid: de belastingen verhogen
De nieuwe meerderheid van CD&V en Groen-sp.a is de bestuursperiode begonnen met een dubbele  
belastingverhoging. De N-VA stemde als enige oppositiepartij tegen die verhoging.

Koen Daniëls 
uw kandidaat voor 26 mei

Koen Daniëls 
3de plaats Vlaams Parlement

Maak kennis met ons nieuwe afdelingsbestuur op pagina 2.

Laat u niet nog eens belazeren en stem op 26 mei voor de N-VA!
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N-VA Sint-Gillis-Waas heeft een nieuw bestuur
Bij een smakelijk ontbijt brachten de vele N-VA-leden van  
Sint-Gillis-Waas hun stem uit voor een nieuw afdelingsbestuur.  
Met grote consensus werden 28 leden verkozen in het nieuwe  
bestuur. Danka De Wert uit de wijk ’t Kalf is de nieuwe  
voorzitster. Ze neemt de fakkel over van Harry Caslo die de 
maximale voorzitterstermijn van zes jaar had bereikt. 

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls was geen kandidaat- 
ondervoorzitter meer omdat hij ondertussen fractievoorzitter is 
in de gemeenteraad. Paul De Saegher uit De Klinge volgt hem op.

Wil u ook deel uitmaken van onze N-VA-familie? Stuur dan 

zeker een mailtje naar marlene.moorthamers@n-va.be

Kruispunt Kronenhoekstraat wordt 
veiliger dankzij N-VA
De N-VA heeft gezorgd voor een oplossing van de gevaarlijke situatie aan het 
kruispunt van de Kronenhoekstraat, Kerkstraat en Stationstraat ter hoogte van 
lagere school De Klimop. Het verkeerslicht links op de hoek van de straat is door 
de stilstaande lijnbussen niet zichtbaar voor de achterliggende 
auto’s. Die auto’s steken de bus voorbij omdat die aan een halte 
staat. Voetgangers denken echter dat ze veilig kunnen oversteken 
omdat ze groen licht hebben. De gemeenteraad is ons voorstel 
gevolgd om een extra verkeerslicht te plaatsen aan de zijde van 
De Klimop, zodat iedereen altijd de verkeerslichten kan zien.

Meerderheid wil geen inkijk in de gemeenteraad
Het nieuwe gemeentebestuur wil blijkbaar heel wat verborgen houden voor u. Groen-s.pa en CD&V verbieden alle 
geluids-, beeld- of andere opnames van de gemeenteraad. De N-VA heeft er daarentegen geen enkel probleem 

mee dat onze tussenkomsten door pers of publiek gefilmd en verspreid zouden worden. Maar voor de 
meerderheidspartijen zijn “Het kan anders” en “Dicht bij de burger” duidelijk alleen maar holle verkiezingsslogans.

Van links naar rechts en van voren naar achteren: François Fabry, Marc De Meulenaere, Paul De Saegher, Danka De Wert, Koen Daniëls, 
Marlene Moorthamers, Iris Ruys, Laurien Van Akelyen, Lauren Van Guyse, Tony Melis, Anita Moeraert, Guido De Lille, Tom Cool, Denis 
D’hanis, Dirk Steenssens, Walter Scheerders, Veerle Stuer, Linda Ruts, Filip D’Hondt, Greta Poppe, Benita Cramer, Rani Ghesquière, 
Patrick Opdorp, Hans Burm, Nico De Wert, Annick Sturms, Willy Van Goethem, Dirk Van Raemdonck.

Met een extra verkeerslicht links zullen ook auto’s 

die achter een bus staan te wachten, zien of ze 

mogen doorrijden.

N-VA Sint-Gillis-Waas was erbij …

op het ontbijt van Markant. op het spaghettifestijn van de Scouts. op de wafelenbak van Chiro De Klinge. bij de aanleg van het geboortebos.

Filip D’Hondt
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Denis D’hanis 
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/sint-gillis-waas

Laat jeugdbewegingen hun jeugdhuis gratis gebruiken 
Door een gebrek aan interesse blijkt een doorstart van het jeugdhuis niet mogelijk. De N-VA steunt het voorstel 
om het bestaande gemeentelijke gebouw verder te laten gebruiken voor activiteiten met een jeugdige doelgroep. 
We willen ook dat jeugdverenigingen van Sint-Gillis-Waas in hun ‘eigen’ jeugdhuis hetzelfde tarief betalen als  
andere organisaties. “Dat zij momenteel zo’n 30 euro moeten betalen terwijl organisaties zoals Oxfam niets  
betalen, is voor ons niet te begrijpen”, stelt gemeenteraadslid Denis D’hanis. 

Meerderheid negeert 
N-VA-plan tegen  
sluikstorten
Sluikstort is een van de grootste ergernissen bij  
inwoners en het opruimen ervan kost ons ook  
behoorlijk wat geld. Iedereen kent in onze gemeente 
wel een aantal plaatsen waar sluikstort van huis-
houdelijk afval, gft, steenpuin, zetels … regelmatig 
voorkomt. Ook een aantal publieke vuilnisbakken 
– voor zover er zijn – worden misbruikt om er zakjes 
huishoudelijk afval in te proppen of achter te laten. 
De N-VA heeft een plan uitgewerkt, maar helaas 
kiest het gemeentebestuur om te laten betijen.

Pakkans verhogen
Tot nog toe worden er nauwelijks overtreders betrapt en beboet. 
Daarom wil de N-VA zowel een aantal vaste camera’s als mobiele 
camera’s – waaronder ook discrete ‘wildlifecamera’s’ – voorzien.  
Door met verplaatsbare, kleine camera’s te werken, ontstaat het 
gevoel dat je overal in Sint-Gillis-Waas en zijn deelgemeenten 
kan betrapt worden als je sluikstort. 

Voldoende publieke vuilnisbakken
Wij stellen voor om voldoende publieke vuilnisbakken te 
plaatsen met een kleine opening die voorkomt dat mensen er 
volledige zakken huisvuil in kunnen steken. Het liefst zorgen we 
daarbij ook voor aparte pmd- en restvuilnisbakken. Op locaties 
waar veel hondenbaasjes komen wandelen, kunnen we eventueel 

ook hondenpoepzakjes voorzien. Uiteraard moet er dan ook een 
structureel ledigingsplan komen, zodat de vuilnisbakken nooit 
vol zitten.  

Vrijwilligers ondersteunen
De N-VA roept ook op om voldoende ondersteuning te bieden 
aan de gemeentelijke technische dienst, vrijwilligers en organi-
saties die meehelpen om de gemeente proper te houden. Zij moeten 
kunnen rekenen op geschikt materiaal, een verzekering en 
voldoende personeel. Helaas is de meerderheid onze voorstellen 
niet genegen. We betreuren dat zo alweer een kans voorbijgaat 
om onze gemeente properder en aantrekkelijker te maken.

Koen Daniëls en Lauren Van Guyse binden de strijd aan tegen 

sluikstorten. Helaas wil de meerderheid niet volgen.

Gemeentebestuur had fraude moeten voorkomen
De resultaten van de doorlichting naar aanleiding van de fraude in Sint-Gillis-Waas zijn bekend. Vlaams Parlementslid 
Koen Daniëls licht toe: “In mei 2017, bijna twee jaar geleden, was er in een doorlichting van onze gemeente al sprake 
van een frauderisico. Helaas hebben het gemeentebestuur en Maaike De Rudder – toenmalig schepen van 
Financiën en huidig burgemeester – hun verantwoordelijkheid toen niet genomen om direct iets met die 
opmerkingen te doen.”  

“Het is dus heel pijnlijk dat er effectief fraude is gepleegd. Die fraude is bovendien toevallig in maart 2018 
aan het licht gekomen en niet door een controle. De betrokken medewerker kon in 2017 en 2018 – dus toen 
het frauderisico al gekend was – blijven frauderen omdat er geen maatregelen werden genomen, zelfs geen  
eenvoudige kastelling. Het gemeentebestuur heeft nagelaten om de verschillende financiële processen aan  
te passen. Schuldig verzuim is dat.” Koen Daniëls 

Fractievoorzitter gemeenteraad
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 

er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 

België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph

D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 

DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 

Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen

VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 

SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 

BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


