J a a r g a ng 2 0 15 • N r. 1 • mei
Jaargang 6 • nr. 1 • april 2016

SINT-GILLIS-WAAS
Sint-GilliS-WaaS
Sint-Gillis-Waas,
Klinge,
Sint-Pauwels,
Sint-Gillis-Waas, DeDe
Klinge,
Sint-Pauwels,
MeerdonkMeerdonk

U zal de rekening betalen!

De faCtUUR KoMt, alleen nU noG niet

Prestigieus gemeentehuis slokt al het geld op

De N-VA-fractie heeft de begroting van de CD&V-meerderheid voor 2015 en volgende jaren niet goedgekeurd. “Dit
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zich pijnlijk door te zeggen dat er in de Nieuwstraat een nieuw
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van dit gemeentehuis.”
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leveren aan de inwoners. Maar die piste wilde de CD&Vmeerderheid zelfs niet onderzoeken. Een gemiste kans, een
hoge rekening en geen geld meer voor dienstverlening …
maar wel twee keer een lintje te knippen voor burgemeester
en schepenen.

N-VA: ‘Schuttershof ideaal voor petanqueplein’
Fractieleider Guido de Lille vindt dat er meer
kan gedaan worden met de omgeving van het
Schuttershof aan de kerk van Sint-Gillis-Waas.
“Met een minimum aan middelen kunnen er twee
petanquevelden aangelegd worden en een zestal
banken geplaatst worden. Bovendien zitten we in
de dorpskern, de horeca is dichtbij. Als je het ronde
gebouwtje midden op het plein renoveert, kan het
dienst doen bij evenementen.

U bent minder tevreden over gemeentebestuur, wij ook
Guido de Lille

Recordopbrengst voor solidariteitsactie N-VA voor Bednet

En nu komt het: de minister ondertekende die
vernietiging op tijd, maar deze kwam volgens het
provinciebestuur te laat aan. Gemeenteraadslid
Tom Cool vroeg duidelijkheid over de gevolgen

Tom Cool

voor de bewoners van Heykavel aan het
gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas, maar die
kwam er niet. Kafka dus.
Daarenboven verplaatst dit plan de
woonwagenbewoners van de Reepstraat naar de
woonwijk van De Klinge, midden in een stuk groen.
Met een provinciaal uitvoeringsplan (PRUP) kan je
bestemmingen wijzigen. Dus men kon op of in de
buurt van de huidige plaats in de Reepstraat een
nieuwe locatie vinden. Helaas, CD&V wil per se dat
de woonwagenbewoners naar dat stukje groen in
De Klinge verhuizen. Onze bestuursleden Dirk van
Raemdonck en Paul De Saegher volgen het op.

N-VA stelt maatregelen tegen
inbraken voor

Nieuwjaarsontbijt groot succes

sint-gillis-waas@n-va.be

CD&V maakt knoeiboel van Heykavel,
woonwagenterrein in De Klinge gaat door
Het provinciebestuur met CD&V heeft een plan
goedgekeurd waardoor alle weekendhuizen op de
Heykavel in de Klinge permanent kunnen bewoond
worden. De bestemming wijzigt van recreatiegebied
in recreatief woongebied. Minister Joke Schauvliege
(ook CD&V) schorst dit plan echter omdat het ingaat
tegen de Vlaamse regels. Aan parlementslid Koen
Daniëls liet ze weten dat ze de provincie daarvoor
had gewaarschuwd, maar daar wilde men dus niet
luisteren.

Elk jaar – ook als er geen verkiezingen zijn - doet
de N-VA mee aan Music For Life, de jaarlijkse
solidariteitsactie van Studio Brussel. Ons Vlaams
Parlementslid Koen Daniëls was dit jaar trekker voor de provincie Oost-Vlaanderen en bracht
samen met vele afdelingen zomaar eventjes 9 766
euro bij elkaar, wat hij op de radio ging overhandigen met zijn collega’s. Onze provincie levert daarmee een kwart van het totaal van 37 000 euro dat de
N-VA ophaalde en schonk aan BEDNET. Dat is een
vzw die langdurig zieke kinderen in staat stelt om
onderwijs op afstand te volgen via de computer, in
directe interactie met hun klasgenootjes. Dank u wel
aan de kopers en verkopers van onze kaarsjes !

Ons ledenbestand groeit verder aan met inwoners die
mee de verandering vorm willen geven. Wil je ook vanop
de eerste rij betrokken zijn, neem contact op met onze
ledenverantwoordelijke francois.fabry@n-va.be
of 0475 77 69 41

inbraakveiligheid, mobiliteit en overdreven snelheid
uitblijven: er is geen verandering, er is geen vooruitgang.

De dalende tevredenheid over het voltallige CD&Vgemeentebestuur en de burgemeester verbaast
de N-VA niet: de inwoners van Sint-Gillis-Waas
doorzien de goednieuwsshow en stellen vast dat de
noodzakelijke en groots aangekondigde daden op
vlak van wegen, voetpaden, fietspaden, water- en

Verenigingen, particulieren, jong en oud zouden er
gebruik van kunnen maken. Als het mooi weer is,
zou je je zelfs in het zuiden van Frankrijk kunnen
wanen!”

Het jaarlijkse ontbijt van onze afdeling kende opnieuw
een groot succes. Na de verwelkoming met een aperitief
gingen voorzitter Harry Caslo en ondervoorzitter en
Vlaams Parlementslid Koen Daniëls in op de actualiteit:
de vluchtelingencrisis en de financiële goednieuwsshow
van het gemeentebestuur. De aanwezigen genoten van
het verzorgde ontbijt en meermaals werd gezegd dat
het in onze gemeente nog heel wat beter kan. “Er is nog
werk voor de N-VA”.

De enquête die Het Nieuwsblad publiceerde liegt
er niet om: uw vertrouwen in en tevredenheid over
het CD&V-gemeentebestuur daalt jaar na jaar.

Harry Caslo

Een ware inbrakenplaag teistert onze gemeente.
Er is nog steeds geen aanpak van de CD&V-meerderheid. Daarom stelden raadslid Denis D’Hanis
en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls zelf een
globaal voorstel op.
“We willen op cruciale locaties ANPR-camera’s
(automatische nummerplaat herkenning) plaatsen
en aansluiten op een meldsysteem. Deze camera’s
registreren nummerplaten en kunnen zo verdachte
voertuigen signaleren, rondtrekkende daderbenden
detecteren én bij een inbraak vluchtende voertuigen registreren. Ook het actief oprichten van BIN’s
(Buurt Informatie Netwerken), waarbij buurtbewo-
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Daniëls

Denis D’Hanis
Koen
ners samen
een oogje in
het zeil houden, is een belangrijk onderdeel om daders te vatten. Tevens stellen we voor om de politieploegen op de baan te versterken en gericht in te
zetten tegen inbraken. Benieuwd of de meerderheid
ons volgt”, aldus Denis en Koen.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Deze hervorming moet de aanzet zijn om de provincie efficiënt en transparant te
besturen. De N-VA ijvert resoluut voor een minimalistische invulling. De provincie
moet ten dienste staan van de andere beleidsniveaus en die enkel aanvullen waar
het effectief nodig is. We gaan resoluut in tegen versnippering en overlapping”,
stelt fractievoorzitter Jeroen Lemaitre.

“De N-VA wil dat de provincie focust
op kerntaken, niet op megaprojecten.”
Jeroen Lemaitre, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

Een kans voor de provincie om zich te herprofileren, dus. Maar de deputatie
(CD&V, Open Vld en sp.a) maakt geen fundamentele keuzes en blijft zeer
versnipperd verder werken zonder focus op de kerntaken. Zo houdt de deputatie
vast aan de absurde plannen om alle diensten te centraliseren in de - te grote Leopoldskazerne. Het kostenplaatje van dit megalomane project bedraagt
liefst 75 miljoen euro.

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
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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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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