
SINT-GILLIS-WAAS
  sint-gillis-waas@n-va.be I  www.n-va.be/sint-gillis-waas I jaargang 2017 I nr. 2 I november

V.U.: HARRY CASLO, OKKEVOORDESTRAAT 52, 9170 SINT-GILLIS-WAAS

SINT-PAUWELS
MEERDONK
DE KLINGE

 Voorzitter Harry Caslo en Matthias Diependaele, fractieleider voor de N-VA 
in het Vlaams Parlement hebben het volste vertrouwen in Koen Daniëls als lijsttrekker.

 

Parlementslid Koen Daniëls trekt N-VA-lijst in Sint-Gillis-Waas
Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (39) is lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen  
in Sint-Gillis-Waas. Dat heeft het bestuur van N-VA Sint-Gillis-Waas unaniem beslist. 

“Bij de bevolking is het ook al opgevallen dat we een sterk team 
hebben en Koen daarin een spilfiguur is. Als afdeling zijn we 
dan ook zeer blij dat Koen de taak van lijsttrekker op zich wil 
nemen”, licht lokaal voorzitter Harry Caslo toe. “Meer nog dan 
bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ervaren we dat de 
inwoners verandering willen en beseffen dat onze gemeente en 
deelgemeenten beter bestuurd kunnen worden. Elke stem zal 
tellen en daar zullen we nu en in de toekomst hard aan werken.”

Veilig, Verantwoordelijk, Verbonden
“Lijsttrekker zijn is één zaak, maar het voornaamste is wat je de 
bevolking als partij wil bieden. Daar draait het immers om”,  
verduidelijkt Koen Daniëls. De brainstorm en spontane  
gesprekken en tips van inwoners leverden ons al een stevig  
aantal concrete acties op, die we met drie thema’s lanceren: 
Veilig, Verantwoordelijk, Verbonden.” Veilig omdat er nood is 
aan degelijke fiets- en voetpaden en er ook meer aandacht moet 
zijn voor waterveiligheid. Een echt veiligheidsbeleid tegen sluik-
storten of inbraken is er vandaag helaas niet. Verantwoordelijk 
omdat je als gemeentebestuur beslissingen moet durven nemen. 

Een riolering vervangen is geen prestigeproject zoals een  
megalomaan gemeentehuis, maar je moet daar wel in investeren 
en niet wachten tot alles onder staat of er her en der zinkgaten 
verschijnen. Verbonden omdat verenigingen – en we willen de 
nadruk leggen op alle verenigingen –, wijkfeesten en mensen de 
cement zijn van onze gemeente. Er moet niet alleen aandacht 
gaan naar Sint-Gillis-Waas, maar ook naar de deelgemeenten  
De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels”, licht Daniëls toe.

  Wie is Koen Daniëls?
“Koen heeft ondertussen op Vlaams niveau bewezen een 
raspaard te zijn. Zijn dossierkennis en gedrevenheid oogsten 
applaus bij oppositie en meerderheid”, getuigt 
Matthias Diependaele, fractieleider voor de N-VA in het 
Vlaams Parlement. Tot 2014 was Koen raadgever algemeen 
beleid op het kabinet van Geert Bourgeois. Met Koens erva-
ring en zijn vele contacten is hij de geknipte man om het  
gemeentebestuur in handen te nemen.
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Vlaamse feestdag

Een gezonde geest  
in een gezond lichaam
Bestuurslid en OCMW-fractieleider Hans Burm is een 
fervent duurloper. Hij heeft al een paar marathons achter 
de rug en is volop aan het trainen voor zijn volgende  
marathon. Op de Vlaamse feestdag, 11 juli, maalde hij 
nog wat extra kilometers.  
‘Vlaanderen op kop’ is dan ook  
het motto van Hans.

N-VA Sint-Gillis-Waas vraagt zebrapad aan bibliotheek
Twijfelt u soms ook om uw kinderen alleen naar de bibliotheek te laten gaan? Wij ook. “Aan de bibliotheek 
in de Kerkstraat, is er geen enkel zebrapad. Nu moet men tot aan de kerk gaan, waar er dan twee zebrapaden 
vlakbij elkaar zijn of ter hoogte van de Stationstraat oversteken, wat toch een eindje verwijderd is van de  
bibliotheek”, zegt Guido De Lille, N-VA-fractieleider. 

De doorsteek naar de bibliotheek en de polyvalente zaal is ook 
de verbinding met de achterliggende wijk in de Vendelierstraat. 
“Voor de heraanleg van de Kerkstraat was er op deze plaats wel 
een zebrapad, maar dat is verdwenen en nooit meer terug- 
gekomen. Kinderen en volwassenen steken nu zowat overal 
over en rijden tegen de richting op het smalle fietspad aan de 
overzijde. Voor de automobilisten is het ook niet duidelijk waar 
mensen moeten oversteken. Ik heb hier al wat heksentoeren 
gezien voor mijn deur”, getuigt gemeenteraadslid Greta Poppe, 
die vlak aan de bibliotheek woont. De N-VA vraagt dan ook 
aan het gemeentebestuur om een zebrapad aan te leggen aan de 
bibliotheek.

 Koen Daniëls, Guido De Lille en Greta Poppe 
hopen dat er snel een zebrapad komt aan de bibiliotheek.

Eerste buurtinformatienetwerk 
opgestart in Meerdonk

In de nationale cijfers daalt 
het aantal inbraken, maar 
in Meerdonk stegen ze 
jammer genoeg. Al 32 feiten 
tot augustus van dit jaar. 
Ook in andere wijken in 
onze gemeente hebben we 
te maken met inbraken. 
Gemeenteraadslid Denis 
D’Hanis riep vroeger al op 
om buurtinformatienetwer-
ken (BIN’s) op te richten. 
De politie kan immers maar 
doelgericht optreden als ze 

voldoende en juiste informatie heeft. Bovendien is een goede 
en waakzame buur het beste alarmsysteem dat er is. 
N-VA Sint-Gillis-Waas dankt en feliciteert dan ook de 
Meerdonkenaars Nico De Wert en Gregory Pes 
voor hun inzet en initiatief om BIN Meerdonk op te 
richten. N-VA Sint-Gillis-Waas vindt dat onze 
gemeente hier meer moet op inzetten,  
bijvoorbeeld met GAS-boetes 
(Gemeentelijke Administratieve Sancties).

 Hans Burm 
OCMW-fractieleider

Ogen niet sluiten voor 
sluikstort
Langs de wegen in  
Sint-Gillis-Waas komt  
men helaas zwerfvuil  
tegen. Bestuurslid 
François Fabry legt met 
zijn fiets wel wat  
kilometers af in onze gemeente. Hij stoort er 
zich mateloos aan dat mensen sluikstorten. “Het is toch 
ongelofelijk dat mensen denken dat dit wel zal  
opgeruimd worden door iemand anders”, drukt François 
zijn verontwaardiging uit. “Mensen die dit doen zouden 
meer opgespoord en beboet moeten worden. Er zijn ge-
meenten die sluikstorters in de gaten houden met draag-

bare camera’s, om ze op heterdaad 
te betrappen.” N-VA Sint-Gillis-

Waas vindt dat onze gemeente 
hier meer moet op inzetten. 

 François Fabry
bestuurslid

 De N-VA wil actie ondernemen tegen sluikstorters.

 Denis D’Hanis 
gemeenteraadslid
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Gemeente zet koppig door 
voor woonwagenterrein  
op Heykavel
Ondanks het protest van de hele buurt, zet de gemeen-
te koppig door met het inrichten van een woonwagen-
park op de Heykavel. 

“Begrijpe wie begrijpen kan”, zegt bestuurslid Dirk Van 
Raemdonck. “Momenteel staan de woonwagens op een 
uitgerust terrein in de Reepstraat. De gemeente had 
perfect dat terrein kunnen laten goedkeuren, of een ter-
rein daar vlakbij inrichten. Nu investeert men nog eens 
meer dan 250 000 euro.” Dirk verzamelde meer dan 350 
bezwaarschriften van omwonenden, maar daar hield het 
gemeentebestuur geen rekening mee. De N-VA was de 
enige partij die op de gemeenteraad tegen dit punt heeft 
gestemd.

N-VA wil investeren  
in groenonderhoud
Het gemeentebestuur ging zelf onkruid wieden op 
openbare plaatsen en poseert daarbij trots in de krant. 
“Het is hallucinant dat het gemeentebestuur zijn eigen 
tekortkomingen inzake onderhoud zelf in de pers zet”, 
zegt fractieleider Guido De Lille. “Maar het is een juiste 
vaststelling dat het onderhoud van het openbaar  
domein in Sint-Gillis-Waas zwaar te wensen overlaat.”

Er is maar één manier om fietspaden en voetpaden toe-
gankelijk te houden: onkruid tijdig wieden en maaien.  
En daarvoor moet je personeel en middelen inzetten. “Dat 
er aan de inwoners gevraagd wordt om het voetpad voor 
hun huis zelf wat te onderhouden, spreekt voor zich. Maar 
op vele plaatsen in onze landelijke gemeente is er geen 
bewoning ”, vervolgt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. 
“Vele andere gemeenten slagen er wel in om fietspaden in 
straten zonder bewoning netjes te maken. Het gemeente-
bestuur is trots dat het zogezegd 1,8 miljoen over heeft. 
De N-VA stelt voor dan ook te investeren in de technische 
diensten van de gemeente of het onderhoud uit te beste-
den, zodat de fietspaden en voetpaden toegankelijk zijn.”

Voetpaden 
of struikelpaden?

N-VA Sint-Gillis-Waas bracht de erbarmelijke staat van vele 
voet- en fietspaden in onze gemeente al meermaals onder de 
aandacht van het gemeentebestuur. Veelal gebeurt er niets.

Soms worden er een aantal tegels herlegd, maar vaak blijft de 
situatie schrijnend. Dirk Van Raemdonck en Paul De Saegher, 
N-VA-bestuursleden uit de Klinge: “Op sommige plaatsen, 
zoals in de Boerenkrijglaan en de Willem Van Saeftingelaan in 
De Klinge, kan je beter bergschoenen aandoen. Wij maken ons 
zorgen over mensen die minder goed te been zijn of zich met 
een rollator of rolstoel verplaatsen. Maar we hebben ook al een 
baby bijna uit zijn kinderwagen zien vliegen, omdat de wielen 
bleven steken achter uitstekende stenen.” 

Structurele aanpak nodig
N-VA Sint-Gillis-Waas wil structureel voet- en fietspaden 
aanpakken. “Die putten en bulten in voet- en fietspaden komen 
er niet plots. Je moet daar een beleid rond voeren en jaarlijks 
voldoende budgetten voorzien. 
Dat is verantwoordelijkheid nemen als bestuur om de veiligheid 
van je inwoners te garanderen”, licht Koen Daniëls, Vlaams 
Parlementslid en lijsttrekker bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen toe. “Pas op, als men binnenkort toch in gang 
schiet, dan kan ik dat alleen maar toejuichen, want dan hebben 
onze acties iets uitgehaald. Maar het blijft brandjes blussen in 
plaats van planmatig beleid voeren, waar wij als de N-VA voor 
staan.”

  Paul De Saegher  
bestuurslid

 Op sommige plaatsen in onze gemeente 
heb je bergschoenen nodig om over het voetpad te lopen.

  Dirk Van Raemdonck  
bestuurslid

 Door overhangend groen zijn veel fiets- en voetpaden 
in onze gemeente niet toegankelijk.



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 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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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