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Wat te doen met 2,8 miljoen euro?

Nauwelijks besteed aan wateroverlast
Het CD&V-gemeentebestuur verkondigde dat ze een overschot had van 2,8 miljoen euro. De N-VA dacht dan ook dat we overal
rupskranen zouden zien om lokale grachten leeg te maken en er dringende, extra rioleringswerken zouden opgestart worden– en
dan hebben we het niet over straatputjes leegzuigen, maar het aanpassen van te kleine straatduikers, vergroten en uitkuisen van
rioleringen en het uitbreiden van bufferbekkens. Kortom, dat die 2,8 miljoen euro overschot zou ingezet worden om alle huizen in
onze gemeente droog te houden als er nog eens regenbuien zoals in januari en mei zouden zijn. En niet alleen alle huizen, maar ook
zorgen dat onze landbouwers en fruitkwekers hun oogsten niet verloren gaan, omdat het water niet weg kan. Links en rechts is het
gras van de berm wel gemaaid, en de grachten onder het beheer van de polder werden aangepakt. Maar de grachten, bufferbekkens
en rioleringen waar de gemeente iets aan kan doen, liggen er nog even belabberd bij.

… en helaas ook niet aan
fiets- en voetpaden
Met 2,8 miljoen euro kon
het gemeentebestuur ook de
erbarmelijke fiets- en voetpaden
aanpakken. Ons raadslid
Guido De Lille ziet fietsers en
voetgangers nog altijd de rijbaan
kiezen omdat fiets- of voetpaden
ontbreken of eerder ‘valpaden’
zijn.

Guido De Lille

Wachten op studie van provincie?

Is er wel 2,8 miljoen euro over?

Er is inderdaad een ‘waterstudie’
besteld door de provincie, maar daar
moet je toch niet op wachten om maatregelen te nemen waarvan iedereen
met gezond verstand ziet dat ze nodig
zijn. Ons Vlaams Parlementslid Koen
Daniëls legde alle vroegere studies
naast elkaar en kwam tot een lijst van
21 maatregelen waarvan de gemeente
er snel een aantal kan uitvoeren.

Goeie vraag. N-VA raadslid Denis D’hanis
toonde op de gemeenteraad aan dat dit
zogenaamde overschot van 2,8 miljoen te
wijten is aan nauwelijks investeren enerzijds
en teveel te lenen in 2015 anderzijds voor
uitgaven die pas het jaar nadien gebeuren…
voor het nieuwe gemeentehuis. De bevoegde
schepen zweeg op de gemeenteraad en kon
die analyse niet weerleggen. Het is niet meer
dan een luchtbel en u blijft in de kou –het
water- staan. Maar in het
megalomane nieuwe
gemeentehuis zal het
gemeentebestuur wel
met de voetjes droog
zitten.

Koen Daniëls

Denis D’hanis
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De Klinge heeft nood aan gemeenschapscentrum Parochiehuis
Samen met de verenigingen en inwoners van De Klinge vernam
de N-VA dat het Parochiehuis in de Klinge gaat sluiten. Blijkbaar
voldoet de elektrische installatie plots niet meer. De VZW Parochiale Werken wil het huis van de Klingenaar ook verkopen om
er appartementen op te zetten.

Als gemeenschapspartij vinden we het belangrijk dat er in
alle deelgemeenten een plaats is voor lokale activiteiten. “Het
Parochiehuis in De Klinge heeft een rijke geschiedenis en is het
enige gemeenschapsgebouw in De Klinge dat alle evenementen
van carnaval, toneel en feesten aankan”, benadrukt Dirk van
Raemdonck, bestuurslid en actieve Klingenaar. “Daarom
hebben we ervoor gepleit dat de gemeente hierin een
rol moet opnemen en we zijn dan ook blij dat onze
oproep effect heeft gehad.”
“Op de gemeenteraad keurden we dan ook een besluit
mee goed om een oplossing te vinden”, zegt gemeenteraadslid Tom Cool. De N-VA volgt het verder voor
u op.
PS Pittig detail, gemeenteraadslid Erik de Keyser van
CD&V heeft als gemeenteraadslid het behoud van het
Parochiehuis mee goedgekeurd. Maar als secretaris
van de VZW Parochiale Werken wil hij het gebouw
verkopen. Je moet het kunnen.

N-VA-bestuursleden Tom Cool en Dirk Van Raemdonck willen dat
het Parochiehuis in De Klinge blijft en zoeken naar een oplossing.

Eetfestijn was enorm succes!
Op 24 september stroomde de zaal van de bibliotheek goed vol
voor het jaarlijks etentje van N-VA Sint-Gillis-Waas. Iedereen
genoot van lekker stoofvlees, vol-au-vent of vegetarisch met
een rijke waaier aan verse groenten en dat à volonté. Vlaams
Parlementslid en Sint-Gillissenaar Koen Daniëls blikte terug
op de begrotingsbesprekingen en enkele realisaties van de
N-VA-gemeente- en OCMW-raadsleden.

N-VA-voorstel goedgekeurd
Steun voor bijkomend NMR-toestel in AZ Nikolaas
Momenteel lopen de wachttijden bij AZ Nikolaas voor een NMR-scan op tot bijna
16 weken of wordt er gekozen voor een CT-scan. Een CT-scan maakt echter gebruik
van röntgenstralen, terwijl een NMR-scan met ongevaarlijk magnetisme werkt. AZ
Nikolaas organiseerde ‘De Nacht van de NMR’ om de situatie onder de aandacht
te brengen. Een aantal lokale politici, waaronder Lieven Dehandschutter en Koen
Daniëls, waren aanwezig om deze actie te steunen. In Vlaanderen is er gemiddeld
één NMR-toestel voor 95 174 inwoners terwijl in het Waasland dit één toestel is
voor 242 808 inwoners.
N-VA-fractieleider Guido De Lille bracht het punt op de gemeenteraad. Alle andere
partijen, behalve Groen, steunden de vraag van de N-VA voor een extra NMR voor
het AZ Nikolaas.

sint-gillis-waas@n-va.be
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Kerk Sint-Pauwels gerenoveerd
Op zaterdag 10 september werd de SintPauluskerk in Sint-Pauwels heropend na
een grondige binnenrestauratie. “Deze
werken waren dringend nodig, vooral
aan het waardevolle meubilair en de
schilderijen”, zegt gemeenteraadslid Denis
D’hanis. “Wegens de dringende nood
én het aanslepen van dit dossier, heb
ik dit mee onder de aandacht gebracht
bij bevoegd minister Geert Bourgeois.
Vervolgens heeft Minister Bourgeois 1
miljoen euro vrijgemaakt, zodat deze
restauratie eindelijk van start kon gaan.
Ik ben dan ook heel blij het meer dan
geslaagde resultaat samen met de parochie
te mogen bewonderen”, besluit D’hanis.

Vrijwilligers cruciaal
voor De Route

Veiligheid schoolgaande kinderen
verhogen

Wist u dat het
gemeenschapscentrum
De Route vooral draait
op vrijwilligers? N-VAgemeenteraadslid Greta
Poppe is tevens de
verantwoordelijke voor de
Greta Poppe
vrijwilligerswerking en dat doet
ze met hart en ziel. “Ik ben altijd graag tussen de
mensen en met onze hechte ploeg vrijwilligers
laten we De Route graag draaien”, zegt Greta. Bij
het tienjarig bestaan van De Route werden de
vrijwilligers dan ook –meer dan verdiend- in de
kijker gezet.

“Bij het begin van het schooljaar riep het BIVV op om extra
voorzichtig te zijn. In Sint-Gillis-Waas en deelgemeenten kwamen
na de zomervakantie bijna 1 900 leerlingen uit het basisonderwijs
terug in het verkeer en de automobilisten hebben
twee maanden lang niet zulke concentraties
jonge fietsers en stappers op de weg gezien”,
aldus Vlaams Parlementslid Koen Daniëls.
“Veel buurgemeenten namen extra
maatregelen: er werden spandoeken
opgehangen, extra verkeerssluizen
geïnstalleerd, straten werden afgesloten voor
Guido De Lille
zwaar verkeer of zelfs bij begin en einde van
de schooldag even verkeersvrij gemaakt”
weet fractieleider Guido De Lille. In onze gemeente echter niets
van dat alles. De N-VA stelt voor om dynamische en oplichtende 30
km borden bij start en einde van de schooldag aan alle scholen te
plaatsen.

Bedankt aan alle vrijwilligers die gemeenschapscentrum De Route al tien jaar laten draaien.
De N-VA wil dynamische en oplichtende 30 km borden bij start en
einde van de schooldag aan alle scholen plaatsen. - Koen Daniëls

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

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Vroeger

Voor wat
hoort wat

Nu, mét de N-VA

€
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Sociale bijstand
voor 65-plussers*

bij aankomst in België
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pas na 10 jaar verblijf in België

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

geen prioriteit

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor
Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

intrekken verblijfsvergunning
en hogere boetes

3
pas na 3 maanden gewerkt in België

na 1 gewerkte dag in België
Recht op
werkloosheidsuitkering

4

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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