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Cameraschild tegen doorrijdend vrachtverkeer
Hoe houden we vrachtwagens uit heel Europa tegen die los door onze dorpskernen denderen? Vrachtwagens,
die nergens in onze gemeente of het Waasland moeten leveren, maar gewoon hun GPS volgen ingesteld op de
snelste route.
Bordjes ‘verboden 3,5 ton’ helpen niet

Het is een vraag die ons al langer bezighoudt. Het uitvoeren van
Oosterweel zodat ze op snelwegen blijven is al een belangrijke
stap. Door her en der borden ‘verboden 3,5t’ te planten, lossen
we het probleem niet op. Een schepen kan dan wel trots poseren
bij dat bord en zeggen ‘dat hebben we weer geregeld voor u’,
maar als u niet elke dag een agent een oogje in het zeil laat
houden, brengt dat niets op. Dat zien we in onze gemeenten elke
dag opnieuw. Bovendien treft men er ook onze lokale handelaars
mee die door de ene Wase gemeente naar de andere rijden én
verschuift men het probleem van de ene straat/gemeente naar de
andere.

ANPR-camera’s inschakelen

Koen Daniëls
Vlaams Parlementslid

Ook goed tegen inbraken
Daniëls ging ook kijken in Mechelen en zag daar dat deze
camera’s ook schitterend werk leveren om criminele feiten –
onder andere inbraken, waar onze gemeente ook veel mee te
maken heeft - op te lossen en zelfs ontradend te werken. Elk
voertuig dat in en uit de zone rijdt, wordt namelijk geregistreerd.
Tot op de dag van vandaag verzet het gemeentebestuur
zich tegen camera’s, maar een efficiënt alternatief horen we
helaas niet. Het concept is bedacht, nu stap voor stap verder
onderzoeken en uitvoeren.

Daarom stelde Vlaams Parlementslid Koen Daniëls en
inwoner van Sint-Gillis-Waas samen met de collega’s van alle
Wase N-VA-afdelingen op vrijdag 19 mei 2017 één gemeenteoverschrijdend plan voor: een ANPR-schild (camera’s met
Automatische NummerPlaat Registratie) rond het Waasland.

Hierdoor kunnen we:
1
2
3

I ndien niet lokaal elke doorrijdende vrachtwagen
automatisch registreren en beboeten;
Vrachtwagens die lokaal moeten leveren, werken uitvoeren,
verhuizen, … worden ontzien;
Vrachtwagens van lokale bedrijven blijven buiten schot door
een ‘witte lijst’.

De camera registreert op een bepaald tijdstip een vrachtwagen
op de afrit van de E34 en registreert nadien diezelfde vrachtwagen aan de oprit van de E17. We kennen de exacte tijd dat hij
onderweg is geweest tussen die twee punten en weten dus of hij
gewoon door is gereden dan wel of deze gestopt is om te leveren.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Vers bloed in gemeente- en OCMW-raad
Nadat David Cappaert had aangegeven dat hij door professionele omstandigheden niet meer
in staat was zijn mandaten op een goede manier verder te zetten, is hij in de gemeenteraad
vervangen door Veerle Stuer. Zij zetelt momenteel reeds in de OCMW-raad, is verpleegster
en woont in Sint-Gillis-Waas. Hans Burm, leraar en woonachtig in Sint-Pauwels wordt de
nieuwe fractieleider in de OCMW-raad en is al jaren actief in de partij. Beiden zetten zich
met veel enthousiasme in om uw belangen te dienen.

Kost gemeentehuis stijgt verder

Fractieleider in de gemeenteraad Guido De Lille volgt verder
op hoe uw belastinggeld altijd maar meer en meer verdwijnt in
het nieuwe gemeentehuis – beter bekend als de groene bunker
van Sint-Gillis-Waas. De totale kost – en we zijn nog steeds
in de ruwbouwfase - bedraagt ondertussen bijna 850 000
euro meer dan de begroting en komt nu al op
6,3 miljoen euro. En al dat geld moet uiteraard
elders gezocht worden … u ziet elke dag waar.
Guido De Lille

Hans Burm

Veerle Stuer
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Na lang wachten is het voorstel van raadslid Denis D’Hanis
eindelijk uitgevoerd: een AED-toestel in elke sporthal.
Raadslid Denis D’Hanis stelde op de gemeenteraad van 3
april 2015, meer dan twee jaar geleden, voor om het aantal
AED-toestellen in onze gemeente uit te breiden én voldoende
mensen op te leiden om ermee te leren werken. Er was toen
slechts één toestel aan De Route voor de hele gemeente. Het
gemeentebestuur heeft het voorstel van de N-VA uitgevoerd,
waardoor er nu in elke sporthal een automatische defibrillator te vinden is én er regelmatig opleidingen doorgaan.

Gevaarlijkste schoolomgeving
ligt in … een doodlopende
straat
Het CD&V-gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas is erin geslaagd om de schoolomgeving in de doodlopende Hulststraat
in De Klinge af te schilderen als de gevaarlijkste schoolomgeving van onze hele gemeente én bovendien ook nog eens
de inwoners van de straat op te zetten tegen de ouders van de
kinderen.
Tom Cool wees er in de gemeenteraad op dat als men inspraak
organiseert men echt moet luisteren naar de mensen. Kinderen
moeten veilig naar school kunnen, dat is een absolute prioriteit,
maar bewoners moeten niet boeten voor onveilig gedrag van
enkele ouders.
En als je dan afspreekt om de straat 40 minuten per dag af te
sluiten, maak er dan niet plots een uur van. Daarnaast stelde
Tom Cool voor om de bewoners automatisch een bewonerskaart

sint-gillis-waas@n-va.be

Tom Cool

op te sturen zodat zij altijd aan hun huis kunnen zonder allerlei
aanvraagformulieren, uiteraard stapvoets en rekening houdend
met de kinderen. De N-VA stelt voor om alle andere schoolomgevingen veilig te maken.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Zondag 24 september:
eetfestijn

Elkaar ontmoeten doet u bij een hapje en
een drankje. Ons ondertussen geroemde
nieuwjaarsontbijt ligt al even achter ons. De
bibliotheekzaal was wederom goed gevuld.
Op zondagmiddag 24 september kunt u
alweer aanschuiven voor ons jaarlijks
eetfestijn met stoofvlees friet of koude
schotel in zaal De Klingenaar.
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U komt
toch
ook?

Vlaams fractieleider Matthias Diependaele
zal er ook zijn. Zet de datum alvast in
uw agenda en hou onze website
www.n-va.be/sint-gillis-waas in de
gaten voor meer informatie.

Gemeente zet koppig door met woonwagenterrein in De Klinge

Bedankt voor jullie aanwezigheid op
ons nieuwjaarsontbijt. We zien jullie
graag terug op zondag 24 september
voor ons jaarlijks eetfestijn.

Het huidige gemeentebestuur wil kost wat kost de woonwagenbewoners uit
de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas naar de Heykavel in De Klinge brengen.
Nochtans heeft ze genoeg argumenten om dat niet te doen. Zo waren er bijna
350 bezwaarschriften van onze inwoners. Bovendien is minister Schauvliege –
van dezelfde partij - zelf naar de Raad van State gestapt om het plan waar dat
woonwagenterrein in zit, te laten vernietigen. Goed bestuur zou dan minstens
zijn dat je wacht tot de Raad van State zich heeft uitgesproken. Maar niet in
onze gemeente. Men probeert snel de gronden aan te kopen. Tevens werd
aangekondigd dat er ook “doortrekkers” van dat terrein kunnen
gebruik maken. Bestuurslid Dirk Van Raemdonck vindt het allemaal straf: “Als de gemeente zijn best had gedaan, had men een
terrein kunnen voorzien vlak tegen de plaats waar ze nu staan
in de Reepstraat. Maar die pistes heeft men zelfs niet overwogen, laat staan proberen doordrukken.”

Secretaris Nancy Van Nespen

Moeders in de
bloemetjes
Op Moederdag hebben we alle
mama’s in de bloemetjes gezet.
En dat mag u letterlijk nemen.
Onze 1000 gele rozen waren
sneller uitgedeeld dan ingepakt.
Als gezinspartij gaven wij met
veel plezier de mama’s in de verschillende deelgemeenten een
bloemetje. Volgend jaar doen we
dat graag opnieuw.

Bestuursleden Hans en Marc roepen op om uw bezorgdheden te melden aan N-VA Sint-Gillis-Waas, zodat we deze kunnen
aankaarten en zorgen voor een oplossing.

U meldt, wij kaarten aan
In Sint-Pauwels was de fiets- en wandelverbinding tussen Hof ter
Vierschaar en het Wallenhof een sluipweg geworden. Bestuursleden Hans Burm en Marc De Meulenaere van Sint-Pauwels
dokterden een oplossing uit en stelden deze ook voor. En zo
geschiedde: fietsers en voetgangers kunnen terug veilig door.

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

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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:
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