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Debat gemeenteraadsverkiezingen
1. Inleiding
De Dorpsraad is een open bijeenkomst waar iedere inwoner van Nieuwkerken op uitgenodigd is.
Hij is niet partijpolitiek gebonden.
De kalender wordt bepaald door de aanwezigen.
Rond bepaalde thema’s kunnen werkgroepen opgericht worden.
De vergaderingen gaan door de eerste woensdag van de maand behoudens tegenbericht.
De dorpsraad is zeer tevreden over de samenwerking met het Stadsbestuur en hoopt dat dit ook
het geval zijn met het nieuwe bestuur.
Ter herinnering: zetelverdeling van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen:
Spa 12 zetels
CVP 10 zetels
Vlaams Blok: 8
VLD: 5
VU-ID: 2
Agalev: 2
2. Voorstelling van de Nieuwkerkse kandidaten:

Kris Boel, 54 jaar, gehuwd met Guido Van Raemdonck, en moeder van 2 dochters
Heleen en Tineke.
Ik ben werkzaam als bediende bij een koerierdienst EMS-Taxipost te Wetteren.
In mijn vrije tijd ben ik bestuurlid bij Turnkring “Jong en Blij”,Amedee Verbruggenkring
en lid van verschillende vrouwenbewegingen.Eveneens ben ik voorzitter van de plaatselijke
Chiro Iris.
Ik ben Spiritkandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de progressieve Kartellijst
Spa-Spirit-Groen, omdat ik de progressieve erfenis van de Volksunie mee wil dragen zowel
op sociaal, sportief, cultureel als op maatschappelijk vlak.
Door mijn 6 jaar ervaring als OCMW-Raadslid, gaat mijn aandacht vooral naar zwakkeren
en senioren in de maatschappij.
1.Er is in Nieuwkerken dringende nood aan uitbreiding van bejaardenwoningen, serviceflats
en een dienstencentrum.
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2.De sportverenigingen, en jeugdorganisaties moeten ook voldoende ondersteuning krijgen
de volgende legislatuur.
3.Speelpleintjes, en voldoende rustbanken in het dorp, maken het leven aangenaam voor
groot en klein.
4.Er moet zo vlug mogelijk de nieuwe bibliotheek gebouwd worden, met de nodige
vergader-en tentoonstellingszalen, het moet een mini-cultureelcentrum worden.
5.Ik wil ook ijveren voor de heraanleg van landelijke wegen zoals
Uilenstraat,Zonnestraat,en Godsschalckstraat, met overal aangepaste voet en fietspaden, ook
in de onmiddellijke omgeving van nieuwe verkavelingen.
Veerle De Beule 33 jaar, gehuwd met Hans Van Landeghem en moeder van Lode, Lotte en
Frouke. Ik ben gezins en bejaardenhelpster en werk momenteel in het AZ waasland op de
dienst geriatrie als logistieke assistente.
Ik ben in verscheidene verenigingen actief.Bestuurslid N-VA, bestuurslid Davidsfonds
Nieuwkerken, ouderraad O.L.V.ten bos school en ouderraad K.S.A. Nieuwkerken.11 juli
comité Nieuwkerken en actief in nog verschillende vlaamse en culturele verenigingen.
Mijn standpunten waar ik voor ga zijn: meer kinderopvang onder de twaalf jaar zowel
naschoolse opvang als opvang bij een onthaalmoeder of kinderkribbe.Opvang voor kinderen
van 12+.Volwaardig statuut voor onthaalmoeders, dit is wel vlaamse materie, maar zowel
N-VA als ikzelf staan daar 100% achter. Een beter gezinsbeleid.

Huguette Deschrijver, woon samen met mijn man Michel Buysschaert in de Pastorijstraat
te Nieuwkerken. Ik ben een overtuigd Vivant vertegenwoordiger, en dit al van bij de
stichting, ongeveer 8 jaar geleden. Ik sta op de 8ste plaats van de lijst VLD-Vivant. Mijn
politieke interesse is pas dan ontstaan omdat Vivant een heel eigen programma heeft dat een
oplossing biedt voor de toekomst op alle vlakken. Onze sociale zekerheid, die andere landen
ons benijden, is in gevaar, dat zei Vivant al van bij de start, maar het werd afgedaan als
“nog lang niet dringend”. Nu predikt elke partij dat er onverwijld iets moet gebeuren om
onze SZ. te kunnen behouden. Alleen heb ik nog van geen enkele zijde een voorstel gehoord
dat het probleem terdege aanpakt. Het concept van Vivant daarentegen is precies op de
toekomst gericht en wil dat de sociale zekerheid betaald wordt door iedereen i.p.v. door de
kleine groep mensen die werken. En dit terwijl de groep van mensen die er van genieten
alsmaar groter wordt (hogere leeftijd, enz)! Wij stellen dan ook voor dat de belasting op
arbeid vervangen wordt door belasting op consumptie. Een ander positief gevolg hiervan is
dat alle werk wit wordt, waardoor er veel meer jobs zullen ingevuld worden. Op lokaal vlak
willen wij beginnen met het BEI (Buurt Economisch Inkomen) in te voeren, zodat mensen
weer voor elkaar mogen werken zonder veel paperasserij . Zwartwerk wordt dan wit!
Verder promoten wij inspraak van de burger (bindend referendum) en een basisinkomen
voor iedereen.
Anita Dhollander ,ik woon in de Kwakkelhoekstraat 105 9100 Nieuwkerken .Ik sta op de
11de plaats van de CD&V-NVA lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben
dochter van Hilaire Dhollander die al 35 jaar actief is in de politiek en die mij al heel veel
heeft geleerd over politiek. Ik ben gehuwd en mama van 2 jongvolwassenen. Als zelfstandig
tuinaanleg ben ik elke dag zeer actief bezig,samen met mijn echtgenoot;Toch wil ik mij
engageren in de politiek om zo het levenswerk van mijn vader verder te zetten ,zij met eigen
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dynamisme en met de sociale inzet die bij mij past. Ik ben een vrouw van weinig woorden
maar veel inzet ..

Arnold Franck, 35 jaar, gehuwd en vader van 3 zoontjes. Ik kom op namens de
N-VA op de 16de plaats op de CD&V/N-VA-kartellijst.
Van opleiding ben ik landbouwingenieur met een bijkomende bedrijfseconomische vorming
(Vlerick). Momenteel leg ik de laatste hand aan mijn doctoraat in de
Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent, een onderneming die ik pas begonnen
ben in maart 2003. Deze zomer heb ik een eigen bedrijf opgericht, een studiebureau in de
industriële hydraulica.
Ik ben Bruggeling van afkomst, maar ben gehuwd met Micheline MAES, de dochter van
Robert MAES uit de Meesterstraat. We wonen nu 3 jaar in Nieuwkerken in de
Schommelaarstraat; daarvoor hebben we 4 jaar in Sint-Pauwels gewoond.
Ik ben lid van de N-VA sinds november 2001; dit is een maand na de oprichting van de
partij. Sinds begin 2002 ben ik ook meer actief geworden in de partij. Ik ben al geruime tijd
partijraadslid en sinds anderhalf jaar ook secretaris van de afdeling Sint-Niklaas.
Ik sta voor meer nuchterheid en zakelijkheid in de politiek. Ik ben sterk geïnteresseerd in
sociaal-economische dossiers en in ondernemen in het bijzonder.
Edmund Hereman: Vlaams Belang kandidaat
De wijkagent wordt te weinig gezien. Met de verkeersproblematiek is men bezig. Meer
aandacht voor het zwerfvuil. Meer en beter recycleren. De heemkundige kring moet
uitgebreid worden. Wij willen geen betalend parkeren in heel Sint-Niklaas.
Ik ben Karla Stuer, 29 jaar, opgegroeid in deVossekotstraat en nu woonachtig in de
Kasteelstraat in Sint-Niklaas en sta op de lijst van CD&V Ik werk als coördinator
buitenschoolse opvang in Beveren.
Ik blijf mij sterk aangetrokken voelen tot Nieuwkerken, omdat ik vroeger in leiding gestaan
heb bij KSA en 3 jaar voorzitter ben geweest van de deeljeugdraad van Nieuwkerken.
Daaropvolgend ben ik 2 jaar secretaris geweest van de Stedelijke jeugdraad. Tijdens mijn
voorzitterschap van de deeljeugdraad, heb ik de gesprekken met het OCMW opgestart om
de toegang, voor de jeugdverenigingen, tot de bossen aan de Pastoor Stepmanlaan te
verkrijgen. Enkele punten uit het memorandum die mijn aandacht trokken en waar ik mij
ten volle voor wil inzetten zijn : heraanleg van verschillende straten met oog op een veilig
voet- en fietspad, een vrijgestelde voor het jeugdcentrum, onderhoud van de wegels. Er
moet nauwlettend opgevolgd worden dat de ambachtelijke zone aan de Heihoekstraat de
Schakel niet verdringt.
Wouter Van Bellingen, plaats 13, lijst 1 sp.a-spirit-Groen!Ik ben 34, getogen in
Nieuwkerken, maar geboren in Antwerpen. Ben getrouwd met Katrijn Vandevoorde en heb
twee kinderen nl. Casper en Zita. Tot vorig jaar was ik werkzaam bij het stadsbestuur SintNiklaas (jeugddienst), maar momenteel werk ik op het nationaal secretariaat van spirit als
verantwoordelijke ledenzorg, interne communicatie en verkiezingen
Ik ben vooral bekend omwille van mijn engagement op socio-cultureel vlak o.a. de
jeugdraad, scouting, jeugdhuis en speelpleinwerk. Als achterneef van Amedee Verbruggen
ben ik uiteraard lid van de Nieuwkerkse afdeling van de Amedee Verbruggenkring en de
trotse eigenaar van zijn pijp die hij me als jonge snaak bij hem thuis in Bazel persoonlijk
gaf.
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Geïnspireerd door mijn grote politieke voorbeelden Nelly Maes en wijlen Maurits
Coppieters ben ik spiritkandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst 1 van sp.a
– spirit –Groen! Onze gezamenlijke achtergrond is daar niet vreemd aan. Net als zij wil ik
bijzondere aandacht voor de jeugd.
Maar ook aandacht voor het Nieuwkerks (kunst)onderwijs.
Daarnaast ligt met de eigenheid van de dorpen zoals Nieuwkerken me nauw aan het hart.
Deze eigenheid wordt volgens mij het best gewaarborgd door een sterke, goed werkende
dorpsraad, maar eveneens door een duidelijke ruimtelijke grens tussen Sint-Niklaas en
Nieuwkerken, waarbij deze open ruimte moet beschermd worden.
Nieuwkerken verdient een eigen containerpark en daarnaast mag ook de gemeentelijke
dienstverlening verder uitgebreid worden.
Tenslotte wil ik als bewoner van de Uilenstraat en fervente fietser dat de landelijke wegen
heraangelegd worden met aangepaste voet- en fietspaden.
Maar bovenal wil ik dat iedereen zich goed en thuis voelt in Nieuwkerken en de andere
kandidaten wens ik veel succes met hun campagne.
Martina Van Campe. Ik ben sp.a kandidaat op de PRO-lijst 19de plaats.
Ik ben gehuwd en moeder van een dochter en een zoon.
Ik ben tewerkgesteld bij de NMBS reizigers als instructeur treinbegeleider.
Mijn job houdt vooral het opleiden en coachen van treinbegeleiders in. Ook kom ik tussen
bij personeelsproblemen. Sinds een 16-tal jaren ben ik militant bij de ACOD sector spoor.
Ik zetel in verschillende comités.
Mijn kinderen slorpen een groot deel van mijn vrije tijd op. Zij zijn lid van enkele
verenigingen zowel culturele als sportieve. Zelf ga ik 2x per week turnen. Ik ben
aangesloten bij 'Kracht en Geduld' en bij 'De Vooruitstrevende Turners' waarvan ik ook
voorzitter ben. Ik ben ook voorzitter van de schoolraad O.-L.-Vr. Ten Bos.
Ik wil mij nu ook politiek engageren omdat ik het heel belangrijk vind dat Nieuwkerken
vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.
Belangrijkste punten waar ik voor sta :
* Seniorenbeleid : meer serviceflats, uitbreiding en comfortverbetering rusthuizen, meer
thuiszorg voor onze senioren zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
* Verkeersveiligheid : veiligheid aan de scholen o.a door politietoezicht - uitbouw kus- en
rijzones, zwaar verkeer uit de dorpskern, degelijke fietspaden, veilige fietsroutes.
* Openbaar vervoer : behoud van de stopplaats Nieuwkerken (trein), uitbouw busvervoer
zodat het ganse dorp ten minste 2 verbindingen per uur met de stadskern heeft.
* Groenbeleid : behoud van het dorpskarakter, meer toegankelijk groen zowel in de stad als
in het dorp, meer speelpleintjes voor onze jeugd.
Filip Van Dam, kandidaat voor VLD is bouwkundig ingenieur. Heeft in de jeugdbeweging
gezeten en vindt de dorpsraad erg belangrijk als neutraal orgaan. Er is een vrijgestelde nodig
voor de jeugdwerking. Er is nood aan een polyvalente zaal. Staat achter een degelijk project
voor de bibliotheek en vindt dat fietspaden noodzakelijk zijn.
Kristine Verheggen is CD&V kandidaat.. Zij wil vooral een luisterend oor zijn en wil
behouden wat goed is, en verbeteren wat te verbeteren valt. Samen met mijn dorpsgenoten
naar oplossingen zoeken, en het niet houden bij woorden alleen.
En met hun stem op 8 oktober kan ik mijn woorden omzetten in daden!
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3. Voorstelling van de politieke partijen:
CD & V ( Jos Demeyer ):
- onderschrijven de teneur van het verhaal van het memorandum
- nemen de dorpsraad au serieux
- geen valse beloften doen
- waterbeheersingswerken
- investeren in mensen
- betaalbaar wonen
- vrij initiatief
- dorp en buurten versterken
Groen: ( Wout De Meester )
- het dorp Nieuwkerken moet blijven; niet aaneengesloten met Sint-Niklaas
- herstel en behoud van akkers en weiden
- basisvoorzieningen handhaven
- nieuwe bibliotheek
- onderhoud van grachten en beken
- zwerfvuil aanpakken
- fietspaden verder aanleggen
- onderhoud en behoud van de wegels
NVA: ( Lieven De Handschutter )
- Kernen versterken ( winkels, scholen, lokale voorzieningen )
- Betaalbare woningen: 25 % van de nieuw te bouwen woningen moet voorzien worden
voor sociale woningbouw
- Veiligheid van de kinderen waarborgen ( fiets)
- Gescheiden fietspaden
- Bereikbaarheid van Sint-Niklaas verbeteren
Sp a: ( Urbain Vercauteren )
- Betere ondersteuning van de kansarmen
- Betaalbare huisvesting
- Zorg voor bejaarden

Spirit: ( Gino Wielandt )
- onderschrijven volledig het memorandum
- het is een toekomstgerichte partij voor de jeugd
- eigen containerpark
Vlaams Belang: ( Guido Vergult )
- onpartijdigheid van de dorpsraad: proficiat
- grotendeels akkoord met het memorandum
- wensen een veilig Sint-Niklaas
- bereikbaar Sint-Niklaas
- voet- en fietspaden aantrekkelijker maken
- culturele site rond de muziekacademie bouwen
- ondernemend Sint-Niklaas
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-

goedkoop Sint-Niklaas
Vlaams Sint-Niklaas

VLD – Vivant: ( Ine Somers / Patrick Van Landegem )
- belang en initiatief van de burger centraal stellen
- administratieve vereenvoudiging
- centrummanagement moet een coördinerende rol spelen
- gemotoriseerd verkeer moet in de binnenstad & de dorpskernen mogelijk blijven
Wie uitgebreide informatie wenst over de verschillende partijen kan steeds terecht op hun
websites.
4. Vragen & antwoorden:
1. Nieuwe projecten moeten samen met de dorpsraad besproken worden om te kijken wat
prioritair is voor iedere deelgemeente.
2. Kunnen jeugdverenigingen gebruik maken van de voetbalterreinen ? Er is geen
exclusiviteit van de voetbalvelden. Iedere vereniging mag gebruik maken van de
terreinen, behalve het 1ste veld. Dit moet uiteraard in overleg met de voetbalclub
afgesproken worden.
3. Wat bedoelt de heer Franck met ‘begaan met het ondernemerschap’. Het
bedrijfsterrein rond de watertoren zou ter beschikking moeten gesteld worden voor de
verdere ontwikkeling van een ambachtelijke zone.
De Schakel moet echter gevrijwaard blijven.
4. Probleem speelruimte voor de Speelpleinwerking tijdens de vakantiemaanden .Bij
regenweer moet de refter verdeeld worden tussen de buitenschoolse opvang en de
speelpleinwerking. Bij de uitbreiding van de Gemeentelijke basisschool moet
rekening gehouden worden met ruimte voor de speelpleinwerking.
5. Subsidievragen moeten verder vereenvoudigd worden
6. In hoever kan een Nieuwkerkse kandidaat verkozen worden tot de gemeenteraad of
het OCMW bestuur ? Onder de verkozenen worden na de verkiezingen mandaten in
intercommunales en OCMW’s verdeeld
7. Geen vraag, maar een oproep tot soberheid en efficiëntie bij
wegeninfrastructuurwerken. Voorafgaande studie van de minimaal noodzakelijke
ingrepen, die zouden moeten uitgevoerd worden. ( o.a. Vossekotstraat ) .
8. Oproep tot de kandidaat-gemeenteraadsleden om de vergaderingen van de dorpsraad
regelmatig bij te wonen. Als zij ons wensen te vertegenwoordigen moeten zij ook de
noden kennen.
9. Op de vraag of Nieuwkerken een schepen zou moeten hebben is geen antwoord
gekomen.
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