
Jaargang 2015 • Nr.  1  •  ju l i

SINT-AMANDS

www.n-va.be/sint-amands

Beste dorpsgenoten,

Meer dan twee jaar na het aantreden van de huidige monstercoalitie is het tijd om 
een evaluatie te maken. Die is kort en ontgoochelend. Alles is bij het oude gebleven. 
Alle kiesbeloften werden ingeslikt voor enkele schepenambten. De nefaste gemeente-
politiek wordt klakkeloos en zonder schroom verdergezet en ondersteund.

HOOGSTE BELASTINGEN VAN DE STREEK

Wij betalen nog steeds de hoogste belastingen in Klein-Brabant (zie tabel). Ons geld 
wordt nog steeds weggesmeten aan megalomane projecten zoals de GUMA-site, een 
project dat totaal niet gedragen wordt door de bevolking of de verenigingen. Ons 
cultureel erfgoed wordt door het schepencollege bovendien te grabbel gegooid. Zo is 
er de geplande sluiting en verkoop van het Romain de Saegher-museum, die com-
pleet ingaat tegen eerdere verbintenissen van de gemeente. 

En dan zijn we er nog niet: de schuttersgilde wordt verdreven naar Lippelo, de be-
loofde snelheidsbeperking op de N17 komt er niet en het centrum van Sint-Amands 
ligt er nog altijd uitgestorven, verwaarloosd en vervuild bij.

BLIJVEN IJVEREN VOOR VERANDERING EN VOORUITGANG
Een  ding is duidelijk: er is nood aan een keiharde en onderbouwde oppositie. N-VA 
Sint-Amands zal hier werk van maken. Samen met u allen, zowel diegenen die ons 
in het verleden al hun vetrouwen gaven, als diegene die teleurgesteld zijn in de loze 
beloften van CD&V en LOS, zullen we vechten voor Verandering en Vooruitgang. 
Wij blijven streven naar een bestuur dat wél open is en luistert naar de echte noden 
van onze dorpsgenoten.

PERSONENBELASTING ONROERENDE  
VOORHEFFING

SINT-AMANDS 8,5 % 1500

PUURS 7,9 % 1495

BORNEM 7,5 % 1275
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Meer van hetzelfde in plaats van
verandering

Romain  
De Saegher- 
museum  
verdwijnt
Romain De Saegher is niet 
weg te denken uit Sint-
Amands. Deze onderwijzer-
kunstschilder was een  
autodidact en hoewel hij zijn 
geliefde Sint-Amands trouw 
bleef, gaf hij les in Moerzeke.
De liefde voor Sint-Amands 
was zo groot dat hij in zijn 
testament zijn woonst en de 
kunstwerken die hij achterliet, 
schonk aan de gemeente. Het 
Romain De Saegher-museum 
was jarenlang een begrip en 
werd een belangrijke schakel 
in het toeristische aanbod van 
Sint-Amands.
De liefde was echter niet 
wederzijds, want ondanks 
verschillende tussenkomsten 
van de N-VA had de gemeente 
Sint-Amands niet de minste 
moeite met de sluiting van  
het museum. Het bij testament 
nagelaten huis zal te koop 
worden aangeboden om het 
geldverslindende project van 
de ex-GUMA-site mee  
te financieren.

Julien Janssens
Voorzitter N-VA Sint-Amands



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

N-VA PLEIT VOOR PERMANENTE ZONE-50

Zwaar verkeer en hoge snelheden zorgen regelmatig 
voor overlast en gevaarlijke situaties op de N17. Die 
gewestweg verbindt Dendermonde met Mechelen 
en snijdt ter hoogte van Sint-Amands de bebouwde 
kom van Lippelo. Onlangs werd daar het wegdek 
nog vernieuwd, maar dat is onvoldoende om de 
verkeersveiligheid te garanderen. De kern van het 
probleem is namelijk onaangepaste snelheid.

Daarom stelde N-VA-fractieleider Patrick De Luca 
tijdens de gemeenteraad van mei voor om de hui-
dige snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur 
permanent te maken ter hoogte van Lippelo. In 2013 
stemde al de voltallige gemeenteraad voor de tijdelijke 
snelheidsbeperking. Door de positieve impact hiervan, 
leek steun voor een permanente status evident. Maar 
helaas …

DE ENE BEBOUWDE KOM IS DE ANDERE NIET

In Buggenhout, iets verderop, geldt op de N17 al een 
permanente snelheidsbeperking, maar LOS-schepen 
De Schutter ziet dit niet zitten voor Lippelo. “De hui-
zen staan iets verder van de baan en het ontbreekt aan 
borden die officieel een bebouwde kom aankondigen”, 
stelt hij. N-VA-fractieleider De Luca blijft er echter op 
hameren dat op andere gewestwegen (bijvoorbeeld 
van Tienen naar Sint-Truiden) de zone-70 afgewisseld 
wordt met een zone-50 in bebouwde gebieden en dat 
dit de alertheid van de bestuurders ten goede komt.

LAGERE SNELHEID = HOGERE VEILIGHEID

De duidelijke cijfers over remafstanden laten volgens 
De Luca niets aan twijfel over (zie tabel): een lagere 

snelheid zorgt voor een hogere verkeersveiligheid.  
Het heersende inhaalverbod in de bebouwde kom 
wordt trouwens sneller overtreden bij een hogere  
toegelaten snelheid dan wanneer elke verkeersdeel-
nemer verplicht wordt om zich te houden aan een 
maximumsnelheid van 50 per uur.

Op verschillende plaatsen kruisen ’s morgens en ’s 
namiddags scholieren de N17. In het weekend moeten 
wandelgroepen de baan oversteken. De N-VA wil dat 
het gemeentebestuur daar rekening mee houdt.

MEERDERHEID ZEGT NEEN TEGEN MEER VEILIGHEID

De meerderheid haalde nog een hallucinant voorbeeld 
aan om de zone-50 niet door te voeren. Volgens hen 
houden veel bestuurders zich – nu het nieuwe wegdek 
beter bolt – al lang niet meer aan de snelheidsbeper-
king. “Doordat de meerderheid van de chauffeurs 
meer dan 50 per uur rijdt, is er geen draagvlak voor de 
permanente snelheidsbeperking”, stelde burgemeester 
Van Hoeymissen.

Een verbijsterend argument volgens de N-VA.  
Fractieleider De Luca: “Hiermee geeft het schepen- 
college een vrijgeleide aan snelheidsovertreders.  
Als we allen consequent gewoon de wet moeten 
overtreden om ervoor te zorgen dat noodzakelijke 
snelheidsbeperkingen niet doorgevoerd worden, dan 
spannen we de kar voor het paard.”

Onze bezorgheden werden genegeerd. Het zone-
50-voorstel stuitte op 
een njet van de meerder-
heid. N-VA Sint-Amands 
blijft echter verdere 
stappen onderzoeken 
om de veiligheid van de 
buurt te verhogen. In dit 
dossier kwam volksver-
tegenwoordiger Marc 
Hendrickx (N-VA) al 
een eerste keer tussen 
in het Vlaams Parlement.

Tijdens de gemeenteraad van maart zette de N-VA enkele voorstellen op de agenda die u allemaal aanbelan-
gen. Al deze voorstellen werden zonder meer door de huidige meerderheid van tafel geveegd. Een gemiste 
kans volgens ons. We sommen onze voorstellen hier nog even op. Laat ons gerust weten wat u ervan denkt.

•  We pleiten voor een sterretjesweide, een plaats waar foetussen of doodgeboren prematuren een laatste rust-
plaats kunnen krijgen. 

•  We vroegen de oprichting van een werkgroep die de controversiële proefopstelling aan het kruispunt Pand-
gatheide/Wilgenweg moet onderzoeken. 

•  We blijven ook ijveren voor een andere werkgroep, bestaande uit gemeenteraadsleden én betrokken omwo-
nenden, die de impact van de N17 op Sint-Amands grondgebied in kaart moet brengen.

Bent u het ermee eens dat de meerderheid deze punten zonder boe of ba afwees? Of net niet? Laat het ons (en 
hen) zeker weten!

In september organiseert het gemeentebestuur naar jaarlijkse gewoonte het Kaaifeest, in samenwerking met tal 
van verenigingen. De N-VA staat volop achter dit initiatief. Zeker als de festiviteiten respect opbrengen voor de 
natuur en het leefmilieu.

Telkens hamert ons gemeentebestuur op deze ‘duurzaamheid’. Concreet betekent dit dat er geen plaats is voor 
wegwerpbekers en andere plastieken verpakkingsrommel op het Kaaifeest. Ook daar staan wij ten volle achter. 
Maar wat met het daar bijhorende jaarlijkse vuurwerk?

Want hoe duurzaam  is het om op twintig minuten tijd voor ettelijke duizenden euro’s chemische verbindingen 
af te vuren en te laten ontploffen boven een beschermd landschap, vlakbij natuurgebied?

Daarom deze oproep aan het college van burgemeester en schepenen: spreek niet alleen over duurzaamheid, 
maar doe er wat aan. Schaf dat vuurwerk af. Onze paniekerige huisdieren en hun baasjes zullen u dankbaar 
zijn. Spendeer het vrijgekomen budget aan de optredens van artiesten, zangers en muzikanten. Zo wordt het 
kaaifeest een echt duurzaam, sociaal en cultureel evenement, ook voor de natuur en de dieren.

Kaaifeest zonder vuurwerk is duurzaam, sociaal en cultureel

Snelheidsduivels N17 krijgen vrijgeleide

50 km/uur op droog wegdek 12,5 meter

70 km/uur op droog wegdek 24,5 meter

50 km/uur op nat wegdek 18,75 meter

70 km/uur op nat wegdek 36,75 meter

Patrick De Luca
Fractieleider N-VA Sint-Amands

De N-VA-voorstellen die de meerderheid afwees:
wat denkt u ervan?



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


