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SINT-GILLIS-WAAS SINT-PAUWELS
MEERDONK
DE KLINGE

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Gemeente blijft  
omwonenden en 
Raad van State negeren 
voor woonwagenterrein
“Het schepencollege – met een burgemeester van De Klinge – 
blijft de meer dan 300 bezwaarschriften van omwonenden  
uit De Klinge en een vernietigend arrest van de Raad van State 
naast zich neerleggen”, aldus fractievoorzitter en Vlaams  
Parlementslid Koen Daniëls. “Koste wat kost willen ze het 
woonwagenterrein verhuizen naar De Klinge.”

“De bewering dat een residentieel woonwagenterrein voor één 
familie een zaak is van ‘openbaar belang’ raakt kant noch wal. 
De familie heeft op dit moment al een locatie in de Reepstraat die 
volledig werd uitgerust met belastinggeld. Die locatie kan perfect 
blijven bestaan”, gaat Koen Daniëls verder.

Gemeenteraadslid Dirk Van Raemdonck vult aan: “Door de  
vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan blijven de huizen in 
de buurt recreatie en mogen die mensen er niet permanent wonen.  
Maar het gemeentebestuur zou de woonwagenbewoners dan  

wel anders behandelen. Van twee maten en twee gewichten 
gesproken.” 

“Dat de gemeente meer dan 600 000 euro wil uitgeven voor dit 
geheel van terreinen, het ontwerp en de inrichting met een 
zwevende plantenpergola en een automatisch bewaterings- 
systeem, is niet te begrijpen. Zeggen dat er subsidies komen van 
Vlaanderen, is natuurlijk geen argument. Ook dat is belasting-
geld dat niet uitgegeven moet worden voor een familie die nu al 
huisvesting heeft.”

Vlaams geld voor De Wegwijzer in Meerdonk
De Wegwijzer in Meerdonk – een onderdeel van basisschool De Eeckberger – krijgt bijna 100 000 euro van  
N-VA-minister voor Onderwijs Ben Weyts. Dat geld is gebruikt voor isolatie, schrijnwerk en verwarming.  
Het is fijn om vast te stellen dat de minister kleinere scholen in een deelgemeente, zoals hier in Meerdonk, niet vergeet. 

Leerkrachten krijgen pralines op 
Dag van de Leerkracht
Op 5 oktober – Dag van de Leerkracht – bezorgde ons Vlaams Parlementslid  
Koen Daniëls, ook onderwijsspecialist van de N-VA, opnieuw een doosje pralines 
aan elke school. Daarmee zet hij zijn traditie van de laatste jaren verder.

“De enige grondstoffen die we in Vlaanderen hebben zijn onze hersenen en onze handen. 
Leerkrachten zetten zich elke dag opnieuw in om het beste uit onze kinderen te halen. 
Daarom geef ik hen op de Dag van de Leerkracht graag een doosje smaakvolle  
energie.”

  Koen Daniëls gaf elk van onze scholen 
een doos pralines.

  Koen Daniëls, Dirk Van Raemdonck, Walter Scheerders en  
Denis D’hanis vragen respect voor de bezorgdheden van de 
omwonenden en voor het arrest van de Raad van State.
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N-VA Sint-Gillis-Waas was erbij

Gemeentebestuur is creatief met uw centen
Kunstgrepen om budget op orde te houden
“Het gemeentebestuur moet allerlei kunstgrepen doen zodat de 
financiële toestand van de gemeente niet volledig ontspoort”, 
legt gemeenteraadslid Denis D’hanis uit. “Zo leende het onlangs 
2 miljoen euro en verhoogde het niet alleen de opcentiemen 
maar ook de personenbelasting met één procent vanaf 2018. 
Een wijziging die alle inwoners meteen voelen. Nu blijkt dat er 
nog eens een half miljoen euro extra geleend moet worden om 
het budget van 2019 op orde te krijgen. Nochtans beweerden 
de voormalige en huidige schepen van Financiën en de huidige 
burgemeester dat de gemeente financieel gezond was. Die leugen 
is dus bij deze doorprikt.”  

Denis D’hanis
Gemeenteraadslid

Meerderheid schrikt van eigen terugwerkende  
belastingverhoging
Oud-burgemeester Remi Audenaert was blijkbaar niet goed op 
de hoogte van de gevolgen van het eigen beleid. Hij beweerde 
dat de belastingverhoging pas zou ingaan vanaf volgend jaar. 
Maar met informatie van Tax-on-web toonden raadsleden Denis 
D’hanis en Koen Daniëls aan dat de meerderheid de belastingen  
wel degelijk met terugwerkende kracht verhoogde voor de  
inkomsten van 2018. Ze stegen van 6,9 naar 7,9 procent.  
Burgemeester De Rudder kon niet anders dan de N-VA  
gelijk geven. Pijnlijk.

Het onderzoek naar de fraude blijft maar duren
Om bij onze inwoners extra belastingen op te halen, kan het niet 
snel genoeg gaan voor het gemeentebestuur. Maar om fraude 
aan te pakken en financiële processen die mank lopen recht te 
trekken, heeft het bestuur twee jaar nodig. Begrijpe wie  
begrijpen kan.

Alle religieuze symbolen toegelaten in 
gemeentescholen Sint-Gillis-Waas
We vielen bijna van onze stoel toen we in de nieuwe afsprakennota voor leerlingen en ouders lazen dat alle levensbeschouwelijke 
tekenen worden toegelaten. Het gaat niet alleen om symbolen zoals de hoofddoek, maar ook nog eens om alle kledij eigen aan 
een bepaalde cultuur. “Meer dan ooit pleit N-VA Sint-Gillis-Waas voor neutraal onderwijs waarbij alle leerlingen gelijk zijn”, 
zegt fractievoorzitter en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls overtuigd. 

“Gelijk welke klederdracht met culturele betekenis is voortaan toegelaten”, licht Koen Daniëls toe. “Leerlingen kunnen zich dus  
met hun kledij duidelijk onderscheiden en zelfs afzetten van andere leerlingen. Dat betekent ook dat de directie en leerkrachten geen 
opmerkingen meer kunnen geven als leerlingen gekleed als Hells Angel naar school komen, of met een verenband die verwijst naar 
hun indiaanse roots. Ook een jas met een grote Vlaamse Leeuwenvlag erop is dus toegestaan.”

De N-VA wilde de zin “De kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing is toegestaan.” dan ook schrappen. Het 
pedagogische project van verbondenheid en neutraliteit moet overeind blijven en voor leerkrachten en directie moet het mogelijk 
blijven om op te treden tegen opzichtige symbolen. De meerderheid van CD&V en Groen-s.pa wilde er echter niet van weten. 

  ... op 11 november.
  ... om proficiat te wensen aan onze 
50-jarigen.

  ... op het aperitiefconcert van 
fanfare De Klinge.

  ... bij de jaarlijkse herdenking van de
Poolse bevrijders in De Klinge.
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Geen laadbrug of milieuvriendelijke 
bestelwagen voor onze werkmannen
De N-VA stelde voor om minstens één van de twee nieuwe bestelwagens voor de  
technische dienst uit te rusten met een compacte laadklep, zoals op de bestelwagen  
van de brandweer. Dat zou het werk van ons gemeentepersoneel vergemakkelijken en  
hun rug sparen, want zij moeten veel en soms zwaar materiaal in- en uitladen. We vroegen 
ook naar een bestelwagen die op de milieuvriendelijkere brandstof CNG rijdt. Helaas 
negeerde het gemeentebestuur beide N-VA-voorstellen.

Gemeentebestuur heeft geen ambitie voor veiligheid
“In het bestuursakkoord van Sint-Gillis-Waas zijn veel te weinig doelstellingen opgenomen om een kordaat veiligheidsbeleid te 
voeren”, vindt politieraadslid Nico De Wert. “Het hoofdstuk veiligheid is beperkt tot minder dan een halve pagina, terwijl het 
hoofdstuk biodiversiteit bijvoorbeeld anderhalve pagina telt. Een gemiste kans voor onze inwoners.”

Prioriteiten ontbreken
“Veel inwoners klagen terecht over de 
toegenomen snelheid in hun straten.  
De N-VA vroeg al vaak om meer snel-
heidscontroles te doen, ook op momenten 
dat er kinderen op de baan zijn en dus 
buiten de kantooruren. Onze inwoners 
willen ook dat er wordt opgetreden tegen 
zwaar vervoer dat de borden van 3,5 ton 
negeert. Maar met die uitdrukkelijke 
vraag ging de gemeente nog niet aan de 
slag”, weet fractievoorzitter Koen Daniëls.

“Op het vlak van inbraakpreventie wil het 
gemeentebestuur het oprichten van buurt-
informatienetwerken (BIN’s) ondersteu-
nen. Blijkbaar is het ons gemeentebestuur 
volledig ontgaan dat elke deelgemeente 
van Sint-Gillis-Waas ondertussen al een 
eigen BIN heeft”, gaat politieraadslid  
De Wert verder. “Inzetten op slimme 

ANPR-camera’s om de invalswegen van 
onze gemeente te monitoren, lijkt ons 
een veel beter idee. Sint-Gillis-Waas is de 
enige gemeente van de politiezone waar 
het aantal woninginbraken stijgt en waar 
geen enkele publieke camera is.”

“Over de drugproblematiek in Sint-Gillis-
Waas vermeldt het hoofdstuk veiligheid 
helemaal niets. Maar ook over de aanpak 
van zwerfvuil en overlast is weinig terug 
te vinden. In Sint-Gillis-Waas werden er 
vorig jaar amper 21 gemeentelijke admi-
nistratieve sancties (GAS) uitgeschreven. 
De N-VA deed zelf al heel wat voorstellen 
om zwerfvuil te bestrijden, maar ze krij-
gen geen weerklank”, geeft politieraadslid 
Marlene Moorthamers nog mee.

‘Gered’ door de politie
Gelukkig nemen de politie zelf en de 

buurgemeenten wel een aantal thema’s op 
in het zonaal veiligheidsplan. De N-VA 
apprecieert de inzet van onze politie- 
mensen heel sterk. Heel jammer dat  
hetzelfde veiligheidsbesef niet leeft bij  
ons gemeentebestuur.

  Een laadklep op de gemeentelijke 
bestelwagen zou het werk van ons 
technisch personeel een pak  
makkelijker maken.

  Koen Daniëls, Nico De Wert en Marlene  
Moorthamers zijn opgelucht dat de 
politie meer belang hecht aan veiligheid 
dan ons gemeentebestuur.

  ... om mee te lopen op de 
Boscross op het Kalf.

... bij de jaarlijkse herdenking van de 
Poolse bevrijders in De Klinge.

  ... op de prijsuitreiking van de 
bebloemingswedstrijd.

  ... bij de opening van de tentoon-
stelling in De Route.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management




