
Onze West-Europese samenleving staat 
onder toenemende druk. Van binnen-
uit en van buitenaf. Misschien zijn we 
de vrede en de voorspoed die we de 
voorbije decennia kenden te gemakkelijk 
als vanzelfsprekend gaan beschouwen. 
Maar niets komt vanzelf. Ook voorspoed 
en vrede vragen inspanningen en inzet 
van ons allemaal.

Drie principes in onze samenleving zijn 
essentieel. Stuk voor stuk zaken die 
ons ‘zijn’ maken tot wat het is: vrijheid 
van geloofsovertuiging, gelijkheid tus-
sen man en vrouw en respect voor de 
mensenrechten. Met die gedachten in 
ons achterhoofd komen we al een eind 
verder. 

Zij zeggen ons ook niet blind te zijn voor 
de noden aan onze grenzen, in ons land 
en in ons dorp. Laat ons hierover naden-
ken, met veel durf de nodige conclusies 
trekken en er samen iets aan doen.

De N-VA wenst u in 2016 dan ook moed, 
durf en actie toe. Samen maken we met 
veel inzet een warme Vlaamse samen-
leving in ons dorp.

En aan de bestuursmeerderheid wensen 
we eindelijk een beetje gezond boeren-
verstand en realiteitszin toe. Dat kan 
onze gemeente wel gebruiken.

Beste dorpsgenoten,
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SNELHEIDSBEPERKING N17 IN LIPPELO
N-VA Sint-Amands vindt dat het  
gemeentebestuur jarenlang een rad voor 
de ogen gedraaid heeft over de snelheids-
beperking op de N17. 

Op alle gewestwegen in Vlaanderen mag 
je maximum 90 km per uur rijden. In 2017 
wordt dat 70 km per uur. Wil de  
gemeente die snelheid verlagen naar  
50 km per uur, dan moet het gemeente-
bestuur een gefundeerd en degelijk 
samengesteld dossier opmaken om de 
wijziging aan te vragen. Het gemeente- 
bestuur van Sint-Amands liet dat echter 
na. De meerderheid diende nooit zo’n 
dossier in, alle verkiezingsbeloften ten 
spijt. Dat het wel kan, bewijst de 50 km-
beperking op diezelfde N17 in Breendonk 
en in Baasrode. 

N-VA-fractievoorzitter Patrick De Luca 
deed via Vlaams Parlementslid Marc 
Hendrickx (N-VA) navraag bij het kabinet 
van Vlaams verkeersminister Ben Weyts 
(N-VA). Wij houden u op de hoogte van 
zijn antwoord.

KRUISPUNT KATTESTRAAT-PANDGATHEIDE 
EN WILGENWEG
Iedereen in Sint-Amands, Oppuurs en 
Lippelo weet hoe gevaarlijk het kruispunt 
aan de Kattestraat-Pandgatheide en de 
Wilgenweg is. Het gemeentebestuur wil 
de tijdelijke proefopstelling nu definitief 
maken. Zij stelden daar al een aanne-

mer voor aan. Waanzin ten top, want 
de tijdelijke opstelling druist tegen alle 
verkeerslogica in en zaait twijfel bij de 
weggebruikers.

Twijfel bij chauffeurs betekent hoe dan 
ook een verhoogd risico op ongeval-
len. Enkel duidelijkheid en een logische 
verkeersopstelling kunnen hier soelaas 
bieden. Daarom vroegen de N-VA-  
gemeenteraadsleden om een studiegroep 
op te richten. De meerderheid legde dit 
opbouwende voorstel naast zich neer.

N-VA Sint-Amands eist met aandrang 
dat de situatie op dit kruispunt herbe-
keken wordt. Een rondpunt aanleggen, 
is in onze ogen enige goede oplossing. 
Kan dat niet in de huidige legislatuur, 
dan moet men maar teruggrijpen naar de 
vorige verkeerssituatie, met voorrang in 
de richting Sint-Amands-Oppuurs en vice 
versa. Alle andere werken die men nu wil 
uitvoeren zijn gewoon weggesmeten geld. 

SINT-AMANDS

Julien Janssens
Voorzitter N-VA Sint-Amands

www.n-va.be/sint-amands
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Verkeersveiligheid:  
gemeentebestuur 

mist kans na kans



Nieuwe wegmarkeringen in Hekkestraat
In de Hekkestraat zijn uiteindelijk duidelijke en broodnodige wegmarkering aangebracht. Dit verhoogt de 
veiligheid van de daar schoolgaande kinderen. N-VA Sint-Amands kan dit enkel maar toejuichen. Helaas 
gebeurde de uitvoering van de werken wel schandalig laat. Veel kinderen en ouders hebben gedurende vier 
weken, na het begin van de zware bouwwerken op de schoolsite, in alle verkeers-onduidelijkheid veel onnodig 
risico gelopen. Een goede raad aan het college van burgemeester en schepenen: volg dringend een cursus 
proactief denken en handelen.

Het gemeentebestuur beweert 
bij hoog en laag dat de bouw 
van De Nestel in de oude 
industriegebouwen van 
Guma geen prestigeproject is, 
maar een oplossing voor de 
dringende behoeften van tal van 
verenigingen. Niets is minder waar.

BODEMLOZE PUT
De realiteit is minder prozaïsch. Een 
vertegenwoordiger van een bepaalde 
partij, die als oppositielid slechts 
één programmapunt heeft en amper 
deftige kennis van het gebeuren in 
onze gemeente,  zaagt al zes jaar om 
‘een feestzaal voor onze jeugd’. De 
burgemeester reageert hier iets te 
populistisch op en daarmee lijkt zich 
een catastrofe te voltrekken.

De oude industriële site werd 
opgekocht om omgebouwd te 
worden tot een ‘dringend nodige 
polyvalente zaal’. Bij het aantreden 
van het huidige gemeentebestuur 
zette de burgemeester klakkeloos de 
investeringen in deze bodemloze put 
verder.

PROJECT KOST MILJOENEN
Tegen eind 2016 kost dit totaal 
onvoorbereide project onze 
gemeenschap 2,5 miljoen euro.  
De jaarlijkse uitbatingskosten 
worden geschat op ongeveer 100 000 
euro. Dit bedrag verhoogt uiteraard 

de vaste kosten van onze gemeente 
en schept bovendien minder 
financiële ruimte om die zaken te 
verwezenlijken waar de bevolking 
werkelijk om vraagt.

N-VA Sint-Amands heeft de 
afgelopen drie jaar slechts één 
vereniging ontdekt die vragende 
partij was: de petanqueclub. En laat 
nu net deze club met dwang uit de 
Guma-site verwijderd zijn door het 
gemeentebestuur.

VERENIGINGEN STAAN NIET TE 
SPRINGEN
Conclusie: geen enkele vereniging 
in Sint-Amands is vragende partij 
voor dit project. Bij nadere navraag 
blijkt er al een redelijk aanbod aan 
zalen in alle mogelijke groottes 
aanwezig te zijn in onze gemeente 
(zie tabel). 

Het gemeentebestuur heeft ook 
nooit een degelijk marktonderzoek 
gevoerd naar de economische 
draagkracht van dit initiatief. Dat 
de meerderheid verenigingen onder 
druk zet om haar eigen gelijk te 
halen, vinden wij beneden alle peil. 

Volgens N-VA Sint-Amands is het 
bovendien niet de taak van een 
gemeentebestuur om dergelijke 
activiteiten in te richten. Laat dit 
over aan het privé-initiatief en aan 

de resterende middenstand. Geef die 
middenstand daarom niet verder de 
doodsteek.

GEMEENTE MOET MEER OOG  
HEBBEN VOOR BESTAANDE ZALEN
De N-VA is er ook van overtuigd 
dat een gemeentebestuur de nodige 
randvoorwaarden moet scheppen 
om een vlotte en rendabele uitbating 
mogelijk te maken. Richt dus 
eerst de aandacht op een degelijke 
uitbatings- en bezettingsgraad van 
zowel het dorpshuis als de sporthal 
in Sint-Amands. Wij zijn ervan 
overtuigd dat een investering van 
een fractie van het weggesmeten 
bedrag voor de Guma-site hier 
optimaal zou renderen. 

Wie heeft wat geboden op welk object: dat was onze 
eerste vraag. Zo konden we nagaan of de procedure 
wel correct verlopen was en of de hoogste bieder 
effectief het object verworven had. De burgemeester 
weigerde echter te antwoorden op dit verzoek, onder 
het mom van de ‘bescherming van de privacy’.

N-VA Sint-Amands vindt niettemin dat wanneer het 
gemeentebestuur ons aller bij testament geschonken 
cultureel erfgoed verkwanselt, openheid op zijn plaats is.

De gemeente beweert ook dat de opbrengst 
van de inboedelverkoop ten goede komt van de 
tekenacademie voor kinderen. 

Gemeenteraadslid Lavinia De Maeyer vroeg 
hierop concreet over hoeveel kinderen het ging.  
“Een twintigtal”, was het antwoord van de 
burgemeester. Maar op de vraag hoeveel van hen 
afkomstig zijn of wonen in Sint-Amands, bleef het 
gemeentebestuur ons het antwoord helaas schuldig.

Geen antwoorden op vragen over  
uitverkoop Desaegher-museum

www.n-va.be/sint-amandssint-amands@n-va.be

De illusie doorprikt: prestigeproject Guma-site is  
gemeentelijke fata morgana.

GEMEENTERAADSLEDEN
Patrick De Luca 
patrick.deluca@n-va.be
0496 59 03 43
Lavinia De Maeyer
lavinia.demaeyer@n-va.be
0477 43 66 99
Gino Steenssens
gino.steenssens@n-va.be

OCMW-RAADSLEDEN
Lavinia De Maeyer
lavinia.demaeyer@n-va.be
0477 43 66 99
Aimé De Decker
aime.dedecker@n-va.be 
052 33 41 53

CONTACTINFO AFDELING
www.sint-amands@n-va.be
julien.janssens@n-va.be

Een vraag? 
Een suggestie? 
Laat het ons weten!

N-VA-gemeenteraadslid Lavinia De Maeyer deed 
navraag over de openbare verkoop van de inboedel van 
het Romain Desaegher-museum. Deze uitverkoop blijft 
voor ons een schande, die het gevolg is van moreel 
onverantwoord gedrag van dit gemeentebestuur.

De gemeentelijke toeslag op de personenbelasting werd verlaagd met  
0,2 procent. N-VA Sint-Amands vindt dit positief, maar uiteraard meer  
dan onvoldoende. 

Onze gemeente blijft op vlak van de personenbelasting kampioen van 
Klein-Brabant. Over de torenhoge onroerende voorheffing zwijgt het 
gemeentebestuur bovendien discreet. 

Een zoethoudertje dus, maar hoop doet leven.

Personenbelasting daalt, maar blijft hoog

OVERZICHT BESCHIKBARE ZALEN IN ONZE GEMEENTE
Sint-Amands

sporthal 400 tot 500 p.
dorpshuis 40p. (ontmoetingsruimte)

120p.(zaal De Leeuw)
P.C Sint-Amands

80p. (zaal 1)
40p. (zaal 2)

Wine trading cy
20p. (zaal 1)
200p.(zaal 2)

Zaal Plaza 250p.
Oppuurs

P.C. Oppuurs 120p
De Mispel 80p
De Baronie 80p

Lippelo
P.C.Lippelo 120p

deze lijst is niet limitatief en het aantal personen per zaal is een 
redelijke inschatting

 




