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InleIdIng 
VOOr eeN staD Op meNseNmaat

Sint-niklaas is de laatste jaren een stad die bruist, vooral van onderuit. de voorbije jaren is er een warme 
onderstroom gegroeid in onze stad, tegen het kille besparingsbeleid van het stadsbestuur in. In heel wat 
acties en initiatieven hebben leden of sympathisanten van de PVdA een voortrekkersrol gespeeld. Wij pro-
beren de sociale golven een megafoon te geven en alle sociale ideeën die leven en broeien in de stad te 
versterken, vanaf 2019 ook vanuit de gemeenteraad! Bij de PVdA noemen we dat: straat-raad-straat. Met 
een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken (straat). die brengen we dan op de gemeenteraad, 
waar we ook een oplossing voorstellen (raad). dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk 
(straat). en ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. 
Kleine dingen en grote dingen. Wij geloven in de kracht van mensen.

GeeN GerOmmel IN De NeOlIberale marGe

In onze stad hoorde je de voorbije jaren maar één geluid: besparen, besparen en nog eens besparen. Al 
jaren volgt de ene besparing op de andere privatisering met als gevolg dat de zorg voor mensen lang niet 
meer voorop staat. We hebben nood aan een sociaal beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
doet dragen, dat de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhoogt en de dienstverlening 
aan de bevolking versterkt.

Wij kiezen partij voor een stad op mensenmaat, een stad die niet te koop is aan de hoogste bieder, maar die 
zich organiseert en werkt voor de noden van haar inwoners. Wij kiezen partij voor een stad die niet palavert 
over betaalbaar wonen, maar er ook echt een punt van maakt. Wij kiezen partij voor een stad waar armoede 
geen kans meer krijgt, een stad die echt een einde maakt aan de schandvlek dat één op de vijf kinderen 
moet opgroeien in armoede. Wij kiezen partij voor een stad waar iedereen meetelt, zonder tweederangs-
burgers, zonder angst, zonder racisme en zonder verdeeldheid.
 
Wij kiezen partij voor een klimaatneutrale stad die gaat voor een duurzame toekomst. Waarbij het klimaat 
niet gezien wordt als een probleem, maar waar de stad het initiatief neemt door het opzetten van een stads-
bedrijf voor groene energie. Wij sluiten het asbeststort en komen op voor een zonnepark na sanering van 
deze schandvlek in onze stad. na regen komt zonneschijn wordt bij ons “na asbeststort komt zonnekracht.” 
Wij kiezen partij voor een stad die het verkeer uit de knoop haalt en resoluut kiest voor verkeersveiligheid 
voor voetgangers en fietsers, en voor gratis openbaar vervoer. 

Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad veranderen. Wij zijn niet bezig met het verdelen van 
de macht en de postjes. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze 
stadsvisie. Om ons stadsprogramma te maken, hebben wij een grote Bevraging georganiseerd bij 710 Sint-
niklazenaren, in een van de grootste enquêtes die ooit in de onze stad werden georganiseerd. Wij toetsen 
ons programma, we betrekken de mensen: dat is ons dnA. er is geen enkele partij die dat doet zoals wij. 
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steDeN Op meNseNmaat VersUs steDeN Op 
ceNteNmaat

Het is hoog tijd dat er in dit land een globaal stedelijk beleid komt, waarbij elke stad haar eigen troeven kan 
uitspelen. een coherent beleid met een globale kijk op investeringen en ontwikkeling een totaalvisie met 
overal dezelfde gemeentebelasting en dezelfde belasting op drijfkracht en met een herfinanciering van de 
steden. geen beleid dat steden tegen elkaar uitspeelt in een absurde en geldverspillende concurrentieslag.

Het is hoog tijd dat een stad opnieuw beschouwd wordt als een stad, en niet als een marketingtool. een stad 
is een plaats waar mensen samen wonen, samen leven, samen werken, zich samen ontspannen. Het woord 
gemeente komt niet toevallig van ‘gemeenschappelijkheid’. In het Frans is een gemeente ‘une commune’ 
en niet ‘un supermarché’. een stadsbestuur moet zorgen dat alle stadsbewoners goed kunnen wonen, goed 
kunnen leven, zich goed kunnen verplaatsen en ontspannen. de noden van de stadsbewoners en niet de 
citymarketing moeten centraal staan, dáár moet een stadsbestuur voor zorgen. de neoliberalen hebben 
de stad gekaapt. Het is hoog tijd dat we de mensen wat meer waarderen. Alle Sint-niklazenaren hebben 
recht op de stad, niet alleen die met een dikke portefeuille, maar iedereen. en daarvoor heb je een visie 
nodig, een totaal andere visie: een publieke visie. een publieke visie die vertrekt van de mensen en van 
een rechtvaardige fiscaliteit. dát is de echte inzet van de verkiezingen. Wat is de beste stadsvisie voor de 
eenentwintigste eeuw: een stad op centenmaat of een stad op mensenmaat? 

Wij kiezen alvast partij. Partij voor een stad op mensenmaat.

Jef Maes
Lijsttrekker PVDA Sint-Niklaas
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1. Geef armOeDe GeeN kaNs

Wij geloven in een maatschappij zonder armoede. Vooreerst willen wij alle hulp waar mensen in armoede 
recht op hebben – denk aan de kansenpas, studiebeurzen en allerlei tegemoetkomingen – automatisch 
toekennen. Veel mensen weten immers niet waar ze recht op hebben. Alle kinderen krijgen op school gratis 
warme maaltijden en wie zijn water en elektriciteit niet kan betalen, krijgt uitstel zónder extra kosten. Als 
stad geven we extra financiële steun aan alle mensen met een uitkering lager dan de europese armoede-
grens – gezinnen met twee kinderen moeten vandaag immers rondkomen met amper 1090 euro per maand 
– en we richten buurthuizen in en zoeken proactief arme mensen op om hen te helpen in hun dagelijks 
gevecht. 

Wat We WIlleN

1. gegarandeerd inkomen boven armoedegrens
2. Automatische rechtentoekenning van beurzen, subsidies enz.
3. een buurthuis in elke wijk. In het buurthuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeids-

begeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding en laagdrem-
pelige medische hulp door verpleegkundigen.

4. extra middelen voor maatschappelijk werkers, straathoekwerkers en wijkagenten
5. Moratorium op uithuiszetting 
6. Water en energie zijn mensenrechten, geen afsluitingen van water of elektriciteit
7. Wij willen dat er bij basisvoorzieningen als energie en water geen herinneringskosten aangerekend 

worden
8. gratis warme maaltijden op school

VIsIe

Al deze ‘Wat we willen’ zijn hoogdringend, want in Sint-niklaas groeien bijna 2 op de 10 kinderen op in 
armoede, deden 2.350 mensen in 2017 een beroep op voedselhulp en overleeft 1 op de 100 mensen met 
een leefloon (driemaal zo hoog als het Vlaamse gemiddelde). en dan spreken we nog niet over de grote 
groep mensen die elke dag knokken om de eindjes aan elkaar te knopen. We steunen dan ook de voor-
stellen uit het negende verslag ‘Burgerschap en armoede’ van het ‘Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’ en lokaal de ‘Ieders stem telt’ (30 prioriteiten voor Stad en 
OCMW Sint-niklaas) van ‘Polsslag’.

EEn. GeGarandeerd inkomen boven armoedeGrens
Vandaag ligt het leefloon voor heel wat mensen ver onder de europese armoedegrens. Het leefloon voor een 
alleenstaande bedraagt 892 euro terwijl de europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 euro 
staat: een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leefloon 1190 euro en staat 
de europese armoedegrens op 2341 euro: een verschil van maar liefst 1151 euro! Ook het wettelijke pensioen 
ligt onder de armoedegrens met gemiddeld 1001 euro/maand voor een man en 763 euro voor een vrouw.

de federale regeringen beloven al jaren om alle uitkeringen op te trekken, maar in de praktijk gebeurt er 
niets. nochtans, wie arm is, kampt vaak met uitsluiting op vlak van onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, 
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huisvesting, etc. eerst en vooral willen wij dat voor iedereen het leefloon gegarandeerd is en bovendien 
willen we dat optrekken tot aan minstens de europese armoedegrens via een aanvullende stedelijke finan-
ciële steun, rekening houdend met de gezinssituatie en alle inkomsten.

TwEE. automatische rechtentoekenninG
Terwijl er een heleboel hulpmiddelen bestaan voor mensen die financieel minder sterk staan (studie-
beurzen, subsidies enz.) zijn maar weinigen hiervan op de hoogte en vraagt de aanvraag een hele papieren 
rompslomp. Volgens een studie van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en gezin vraagt veertig procent 
van de rechthebbenden op een uitkering die uitkering niet aan. Wij willen dat op basis van de gegevens in 
de kruispuntbank, taks-on-web, het OCMW en de stad alle mensen proactief worden geïnformeerd over hun 
rechten en die waar mogelijk automatisch ontvangen. 

DriE. een buurthuis in elke wijk
Aangezien niet alle rechten automatisch kunnen worden toegekend, zal het probleem van complexe regels 
en bergen papier deels blijven bestaan. Wij willen een laagdrempelige en toegankelijke hulp- en dienst-
verlening om te vermijden dat mensen verder wegzakken in de problemen. Het terugverdieneffect ervan 
is groot. daarom willen we buurthuizen oprichten in elke wijk. In het buurthuis voorzien we budgetbegelei-
ding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij onder-
wijs en opvoeding en laagdrempelige medische hulp door verpleegkundigen. We werken hiervoor samen 
met het OCMW, de RVA, de VdAB, de vakbonden, de ziekenfondsen, Kind en gezin, de Renovatiewinkel die 
we willen oprichten en alle andere diensten en organisaties die momenteel los van elkaar werken.

ViEr. extra middelen voor maatschappelijk werkers, 
straathoekwerkers en wijkaGenten

Vanuit de buurthuizen gaan de buurtwerkers met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om mensen 
te bereiken die de weg naar het buurthuis niet vinden. Zij detecteren de specifieke noden van de wijk waar 
een buurthuis dan verder in kan investeren. Via het buurthuis en de buurtwerkers bouwt ons buurthuis 
aan een sterke en warme, solidaire wijk. Het organiseert ontmoetingsmomenten- en activiteiten, zodat de 
mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen. Op die manier pakken we de eenzaamheid aan en creëren 
we veiligheid en samenhorigheid in de wijken.

Vijf. moratorium op uithuiszettinG
Uithuiszetting is enkel een optie als er toegang is tot een andere woning.

ZEs. water en enerGie zijn mensenrechten
Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke basisrechten. de Algemene Verga-
dering van de Verenigde naties erkent drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen zelfs als een 
mensenrecht, onontbeerlijk voor een goede gezondheid. Mensen ervan afsluiten, is onaanvaardbaar. en 
toch werden in 2016 in Sint-niklaas 33 gezinnen afgesloten van water en 134 van elektriciteit.

ZEVEn. Geen herinnerinGskosten op basisvoorzieninGen 
als enerGie en water 

de toegang op water en energie moet voorrang hebben op schuldenaflossing. Wij willen samen met de 
schuldenaar realistische afbetalingsplannen opstellen. de schuldenberg kan soms zo hoog oplopen dat 
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volledige schuldaflossing onrealistisch is. Op zo’n moment is het aangewezen (een deel van) de schuld kwijt 
te schelden. Wij willen ook dat er bij basisvoorzieningen zoals energie en water geen herinneringskosten 
worden aangerekend.

AchT. Gratis warme maaltijden op school
gezonde en verse voeding is erg belangrijk voor kinderen. daarom willen wij gratis warme en verse maal-
tijden voorzien op alle scholen. Want jammer genoeg zijn er steeds meer kinderen die met een lege brood-
doos naar school komen.
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2. betaalbaar WONeN IN ONze 
staD

Het recht op huisvesting is een mensenrecht. Toch zien veel Sint-niklazenaars hun kosten voor huisves-
ting steeds maar toenemen en kunnen meer en meer inwoners niet langer hun rekeningen betalen, met 
uithuiszetting als mogelijk gevolg. dit valt niet te verbazen als je weet dat de gemiddelde prijs van een 
appartement en woonhuis in Sint-niklaas op amper 10 jaar met meer dan 40% is gestegen. nochtans kan 
ook een actief en menswaardig stedelijk beleid hier het verschil maken.

Wat We WIlleN

1. nultolerantie voor leegstand en verkrotting. 
 − Met permanente controles en een meldpunt bestrijden we commerciële leegstand en woningleeg-
stand.

 − We verhogen het bedrag van de leegstandsheffing en verminderen het aantal vrijstellingen.
 − Wooneenheden die langer dan drie jaar leegstaan, geven we in handen van de stedelijke wooncoöpe-
ratie, de sociale huisvestingsmaatschappij of van Sociale Verhuurkantoor Waasland.

2. Huurprijzenraster en woonkeuringslabel op de huurmarkt
3. Wase wooncoöperatie die zelf woningen bouwt, beheert en renoveert.
4. 1000 extra sociale woningen
5. We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen en plafonneren de gemeenschappelijke kosten op 

maximaal tien procent van de huurprijs.
6. een stedelijke huurpremie van zodra je 2 jaar op de wachtlijst staat van de Sint-niklase Maatschappij 

voor de Huisvesting
7. Uitbreiden en optimaliseren Sociale Verhuurkantoor Waasland
8. Hulp bij huurachterstand
9. Verbod verkoop van stadgronden en -gebouwen
10. Stimuleren en ondersteunen van groepswonen, kangeroewoningen, cohousing en “solidair wonen” 

VIsIe

elke geïnvesteerde euro in goed wonen is op twee à drie jaar terugverdiend, zo toont een europese studie. 
logisch. Want wie slecht woont, wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. gezinnen die 
in een te kleine ruimte wonen, hebben meer stress. Omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren, is er 
ook meer schooluitval. en meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven. Allemaal kosten 
waar je als stad minder op moet uitgeven.

EEn. nultolerantie voor leeGstand en verkrottinG
Wij willen actief de leegstand terugdringen. Met permanente controles en een meldpunt bestrijden we 
commerciële leegstand en woningleegstand. Zo komen we ook tot een correcte registratie. We verhogen 
het bedrag van de leegstandsheffing en verminderen het aantal vrijstellingen. Voor vastgoedbedrijven ver-
dubbelen we de leegstandsheffing. Ook de heffing op onbebouwde gronden willen we verdubbelen. de 
opbrengst investeren we in projecten voor betaalbaar wonen.
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Wooneenheden die langer dan drie jaar leegstaan, geven we in handen van de stedelijke wooncoöpe-
ratie, de sociale huisvestingsmaatschappij of van Sociale Verhuurkantoor Waasland. dit kan door gebruik 
te maken van het sociaal beheersrecht zoals voorzien in de Vlaamse wooncode. dit recht laat toe om leeg-
staande woningen op te eisen of door gebruik te maken van het recht op voorkoop door de stad. 

TwEE. huurprijzenraster en woonkeurinGslabel op de 
huurmarkt

Wij willen dat de Vlaams regering een raster van huurprijzen opstelt en met dat raster de huurprijzen be-
grenst aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers. In af-
wachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse regering, stellen we als stad Sint-niklaas zelf een raster 
van huurprijzen beschikbaar. de stad promoot dit raster actief voor de verhuringen op haar grondgebied.

We leggen een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg, krijgt ook elk ver-
huurd pand controle op de kwaliteit. Hierdoor worden verhuurders gestimuleerd om hun woning te renoveren.

de stad beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn. Met kwaliteitslabel en met vermelding 
van de huurprijs. Woningen die niet voldoen, worden geregistreerd als ongeschikt of onbewoonbaar. de 
heffingen op ongeschikte of onbewoonbare woningen worden verhoogd, en effectief geïnd.

DriE. wase wooncoöperatie
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen op de hogere inkomens en zorgen voor een spiraal van 
oververhitting van de prijzen. de stad moet daarop ingrijpen. Hoe? door een stedelijke maatschappij op 
te richten die zelf woningen bouwt en beheert. Ze voert ook zelf renovatie- en isolatiewerken uit. deze 
stedelijke maatschappij kan ook werken uitvoeren voor private eigenaars. dan schiet ze de kosten voor en 
de eigenaar betaalt die daarna terug met het geld van de besparing op huur en energie.

Wij organiseren de stedelijke woonmaatschappij als een wooncoöperatie. Vandaar: ‘Wase Wooncoöpe-
ratie’. Zowel de stad, de sociale huisvestingsmaatschappijen, als de huurders en eigenaars zijn coöperant. 
Zo betrekken we de bevolking bij het woonbeleid. de Wase Wooncoöperatie moet democratisch en trans-
parant werken. de vergaderingen ervan zijn integraal te volgen via livestream en de documenten zijn open-
baar. In een publiek register worden alle contacten met private ondernemingen bijgehouden. de algemene 
vergadering verkiest de bestuursleden en kan ze ontslaan als gesjoemel wordt vastgesteld.

ViEr. 1000 extra sociale woninGen
In Sint-niklaas is 5,7% van alle huizen een sociale woning. daarmee scoort onze stad zwak in vergelijking 
met onze buurgemeenten zoals lokeren (8,5%), Temse (10,2%), Beveren ( 6,7%) en andere centrumsteden 
als genk (12,5%) en Mechelen (8,4%). Het gemiddelde van de 13 centrumsteden bedraagt 8,6%. PVdA St-
niklaas wil in elke deelgemeente minimaal 9% sociale woningen. Om dit te realiseren zijn er ongeveer 1.000 
extra sociale woningen nodig.

Wij stellen een masterplan op voor de renovatie van het patrimonium van de sociale huisvestingsmaat-
schappij. We renoveren bij grote renovatieprojecten eerst de leegstaande woningen zodat bewoners die al 
tientallen jaren in een wijk wonen, daar ook kunnen blijven wonen.

Vijf. bevriezen de huurprijzen van sociale woninGen
Bij nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is, leggen we een minimum van een derde sociale huur-
woningen op. We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen en plafonneren de gemeenschappelijke 
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kosten (de huurlasten) op maximaal tien procent van de huurprijs.

ZEs. stedelijke huurpremie
Als je op de wachtlijst staat voor een sociale woning, krijg je na 4 jaar een Vlaamse huurpremie. Wij willen 
dit systeem uitbreiden met een stedelijke huurpremie die reeds wordt toegekend van zodra je 2 jaar op de 
wachtlijst staat van de Sint-niklase Maatschappij voor de Huisvesting. dit systeem bestaat reeds in Beveren. 
deze stedelijke huurpremie wordt net als zijn Vlaamse variant gekoppeld aan een objectieve huurprijs, 
zodat verhuurders deze subsidie niet kunnen misbruiken om de huurprijs kunstmatig te verhogen. de huur-
prijs moet worden berekend op basis van het huurprijzenraster en woonkeuringslabel. Iedereen die 2 jaar 
op de wachtlijst staat wordt proactief geïnformeerd over deze tussenkomst.

ZEVEn. uitbreiden en optimaliseren sociale 
verhuurkantoor waasland

door het Sociale Verhuurkantoor Waasland van meer financiële middelen en personeelsleden te voorzien, 
wensen wij de service te verbeteren en uit te breiden. Zo moet er meer aandacht naar de prijs/kwaliteit van 
de huurwoningen en moeten kleine verhuurders beter begeleid worden, en dit zonder de werkdruk voor 
het personeel te verhogen.

Verder willen we verhuurders stimuleren om hun woning of appartement te renoveren. dit kan o.a. door een 
verbod op verhoging van de huurprijs bij verhuur via het Sociale Verhuurkantoor Waasland.

AchT. hulp bij huurachterstand
We helpen bij huurachterstand en willen ook preventiever werken. de verhuurders willen we stimuleren de 
maatschappelijke dienstverlening te informeren zodra iemand twee maanden huurachterstand heeft. dat 
geldt zowel bij sociale huisvesting als op de private huurmarkt.

nEgEn. verbod verkoop van stadGronden en -Gebouwen
Om het aanbod van betaalbaar wonen te kunnen uitbreiden, heeft een stad grond nodig. We stoppen met 
de uitverkoop van onze stad aan de projectontwikkelaars. Wij houden publieke gronden in publiek bezit. 
We hebben een overzicht nodig van alle stadsgronden en van de braakliggende gronden in eigendom van 
overheidsbedrijven. In tegenstelling tot het huidige beleid stoppen we ook met de verkoop van oude ge-
bouwen. deze kunnen plaatsmaken voor groene open ruimtes of energiezuinige nieuwbouw via de sociale 
huisvestigingsmaatschappij of de stedelijke wooncoöperatie.

Wij willen concessies aan projectontwikkelaars alleen nog vergunnen via erfpacht, zoals in Amsterdam 
en Wenen. dat erfpachtsysteem heeft minstens vier voordelen: we kunnen de criteria bepalen van wat er 
gebouwd moet en mag worden; we beperken de speculatie; we werken prijsdempend en we verkrijgen 
inkomsten die we dan weer in andere projecten rond betaalbaar wonen kunnen investeren. Vier vliegen in 
één klap.

TiEn. stimuleren en ondersteunen van Groepswonen
Wij willen groepswonen en “solidair wonen” stimuleren en ondersteunen voor mensen in een kwetsbare 
situatie of met zorgbehoeften. Zo moeten ook cohousing en samenhuizen kunnen, zonder dat je een derde 
van je leefloon of een deel van je stempelgeld verliest. de PVdA pleit voor het behoud van het leefloon als 
alleenstaande, als je om kosten te delen samenwoont.
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3. tOeGaNkelIjke eN betaalbare 
GezONDHeIDszOrG

Ons systeem van sociale zekerheid is opgebouwd om onder andere aan iedereen op gelijke wijze gezond-
heidszorg aan te bieden. Maar de opeenvolgende Vlaamse en federale regeringen hebben hard ingehakt 
op de budgetten voor zorg. Ook op lokaal vlak dragen de bestuurders een grote verantwoordelijkheid. 
PVdA St-niklaas wil dat het komende stadsbestuur zijn steentje bijdraagt aan een toegankelijke en betaal-
bare gezondheidszorg voor iedereen. 

Wat We WIlleN 

1. Betaalbare en openbare rusthuizen. Wij willen een maximumfactuur voor woonzorgcentra van 865 euro. 
2. AZ nikolaas: Afschaffing erelonen-supplementen, verplichte conventionering en derdebetalersregeling 

voor raadpleging specialisten 
3. AZ nikolaas en dienst 100 opnieuw in publieke handen
4. Stimuleren van Wijkgezondheidscentra
5. AZ nikolaas toegankelijk voor iedereen
6. Tandenplan voor Sint-niklaas
7. Voorrang voor geestelijke gezondheid
8. Stad als voorbeeld van een gezonde levensstijl

VIsIe

gezondheid is een basisrecht voor iedereen. Het kan niet dat gezondheid en gezondheidszorg afhankelijk 
zijn van de dikte van uw portemonnee of van uw diploma. Toch is dat de harde realiteit. In ons land leeft 
iemand met een universitair diploma 7,5 jaar langer dan iemand zonder diploma. gemiddeld blijven mannen 
en vrouwen aan de onderkant van de sociale ladder gezond tot 53 à 54 jaar. Aan de bovenkant is dat 71 à 72 
jaar. Kortgeschoolden en mensen in armoede sterven dus nog steeds heel wat jaren vroeger dan een hoog-
geschoolde. Zij kampen vaker met een slechte gezondheid. dit hoeft ook niet te verbazen aangezien 20% 
van de gezinnen in België uitgaven voor gezondheidszorg vaak uitstelt om financiële redenen. Vooral tand-
zorg en oogverzorging worden heel vaak uitgesteld. de PVdA wil geen geneeskunde met twee snelheden. 
er is geen plaats voor discriminatie op grond van inkomen of opleiding. Ons systeem van sociale zekerheid 
is opgebouwd om onder andere aan iedereen op gelijke wijze gezondheidszorg aan te bieden. Maar de 
opeenvolgende Vlaamse en federale regeringen hebben hard ingehakt op de budgetten voor zorg. Ook op 
lokaal vlak dragen de bestuurders een grote verantwoordelijkheid. PVdA St-niklaas wil dat het komende 
stadsbestuur zijn steentje bijdraagt aan een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. 

Wij willen betaalbare en openbare rusthuizen. de huidige gemiddelde prijs voor een privaat rusthuis be-
draagt 1700 euro in de maand. Wij willen een maximumfactuur voor woonzorgcentra van 865 euro (= 725 
euro inkomensgarantie van een samenwonende bejaarde + 125 euro tegemoetkoming vanuit de zorg-
premie). 

Verder willen wij het behoud en zelfs uitbreiding van de OCMW rusthuizen.
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EEn. wij willen betaalbare en openbare rusthuizen. 

de huidige gemiddelde prijs voor een privaat rusthuis bedraagt 1700 euro in de maand. Wij willen een maxi-
mumfactuur voor woonzorgcentra van 865 euro (= 725 euro inkomensgarantie van een samenwonende 
bejaarde + 125 euro tegemoetkoming vanuit de zorgpremie). 

TwEE. afschaffinG erelonen-supplementen
Wij willen de ereloonsupplementen afschaffen, elke specialist verplichten zich te conventioneren en de 
derdebetalersregeling veralgemenen.

Wij willen dat het AZ nikolaas zich ertoe engageert om geen klassengezondheidszorg toe te laten. Het 
al dan niet nemen van een eenpersoonskamer en betalen van erelonen mag geen impact hebben op de 
behandelingen van de patiënt. Wij willen géén tweede UZ leuven waar patiënten in een eenpersoonskamer 
uitsluitend worden behandeld door de professor en patiënten uit tweepersoonskamer ook kunnen worden 
geopereerd door stagiaires, studenten en artsen in opleiding.

DriE. az nikolaas en dienst 100 opnieuw in publieke 
handen

de fusie tussen de openbare stadskliniek en de private Maria-Middelares is géén succesverhaal. Wij vinden 
dat een ziekenhuis in openbaar beheer meer garantie biedt op kwaliteit, toegankelijkheid, transparantie en 
betaalbaarheid. een openbaar ziekenhuis investeert op de eerste plaats in voldoende bezetting van verzor-
gend personeel. dit zal zowel de kwaliteit van de service als de gezondheid van de werknemers ten goede 
komen. een experiment met arbeidsduurvermindering, gefinancierd door de stad, zoals in het Zweedse 
rusthuis Svartedalen in göteborg of het ziekenhuis in Mölndal moet bestudeerd worden. Hier gaven pa-
tiënten een duidelijke verbetering van de zorg aan en was er minder ziekteverzuim bij het personeel.

ViEr. stimuleren van wijkGezondheidscentra
de PVdA is pionier inzake de uitbouw van multidisciplinaire wijkgezondheidscentra waar je zonder geld 
naar de huisarts kan. denk maar aan de diverse groepspraktijken van geneeskunde voor het Volk in ons 
land. In Sint-niklaas werkt het Wijkgezondheidscentrum de Vlier op dezelfde principes en trekt jaar na jaar 
meer patiënten aan. dit centrum verdient maximale ondersteuning.

Vijf. az nikolaas toeGankelijk voor iedereen
Sint-niklaas telt 76.027 inwoners waarvan 24,8% van vreemde origine. daarmee is Sint-niklaas best mul-
ticultureel in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).1 Wij willen in het AZ 
nikolaas een cel interculturele bemiddelaars en sociale tolken oprichten, zoals dit reeds bestaat in het UZ 
gent. 

Aangezien het AZ nikolaas er is voor iedere inwoner, moeten er ook geen religieuze symbolen hangen. 
In meerdere kamers in het gedeelte Maria-Middelares, bijvoorbeeld het verloskwartier en de materniteit, 
hangen nog steeds christelijke kruisen boven elke deur. 

ZEs. tandenplan
Jaarlijkse tandcontrole door de tandarts is meer dan wenselijk. Toch hebben meer en meer mensen het 
afgelopen jaar geen tandarts geraadpleegd. de oorzaak is niet ver te zoeken: de prijs stijgt en het duurt 
langer voor je een afspraak bij de tandarts hebt.
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We laten de stad het probleem van groeiende wachtlijsten bij de tandarts in kaart brengen. We stellen 
informatie ter beschikking over waar men terechtkan. In het ziekenhuizen AZ nikolaas organiseren we 
een aanbod voor jaarlijkse tandcontrole door geconventioneerde tandartsen die zich aan de RIZIV-tarieven 
houden. Wij stimuleren tandartsen ook om te werken via het derdebetalerssysteem.

ZEVEn. voorranG voor Geestelijke Gezondheid
We zetten in op het wegwerken van de wachtlijsten voor betaalbare psychotherapie. We investeren in 
de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Raadpleging van psychologen gebeurt op verwijzing en er is 
terugbetaling in het kader van de ziekteverzekering.
We zoeken naar manieren om de drempel naar de psycholoog verder te verlagen. In stedelijke werkingen 
zoals het OCMW maar ook in verenigingen zorgen we voor een aanbod van psychologen die ook preventief 
kunnen werken. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door het inzetten van 
ervaringsdeskundigen en brugfiguren.

Om het taboe te doorbreken en het aanbod bekend te maken willen we een sensibiliseringscampagne op 
stadsniveau over geestelijke gezondheid. 

AchT. stad als voorbeeld van een Gezonde levensstijl
Wij willen dat de stad een gezonde levensstijl & duurzame voedselpatronen bij de bevolking stimuleert en 
promoot:
•	 Mobiele maandag: laat uw auto thuis en verplaats u te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer.
•	 dinsdag biodag: vandaag enkel lokaal geproduceerde bioproducten
•	 Woensdag fietsdag: zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets
•	 donderdag veggiedag: een vaste dag zonder vlees in de week
•	 Vrijdag filter-café-filtre: aandacht vragen voor betere luchtkwaliteit in ons land
•	 Zaterdag sportdag: hup met die beentjes
•	 Zondag rustdag: omdat we het verdienen!
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4. asbestVrIje staD 2024

Het asbeststort in Sint-niklaas gaat dicht. dat heeft het Provinciebestuur beslist, na tal van acties van het 
Actiecomité Asbeststort dicht, samen met PVdA Sint-niklaas. Maar daarmee zijn alle asbestproblemen in 
onze stad nog niet van de baan. er ligt nog naar schatting 3,7 miljoen ton asbest op daken, in woningen, 
scholen en gebouwen in ons land. en wat doet de overheid? er is geen ernstig asbest-afbouwplan, noch in 
Vlaanderen, noch in Sint-niklaas. eind november 2017 lanceerde PVdA Sint-niklaas zijn 10-puntenplan om 
Sint-niklaas asbestvrij te maken tegen 2024. dat dit realistisch is bewijst de stad Breda, nederland, waar 
tal van deze punten reeds in praktijk zijn uitgerold.

Wat We WIlleN

1. Asbestvrij Sint-niklaas tegen 2024
2.  Verwijderen van asbest in alle scholen
3. Oprichting Informatiepunt Asbest
4. Opzetten Centrale database Asbest
5. Sensibiliseringscampagnes naar de bevolking, risicogroepen en scholen over asbest
6. Aanstellen specialist asbestinventaris
7. Schrappen van het Plan de Winningen
8. nieuw bestemmingsplan voor de gronden van SVK
9. Veilig omgaan met asbest in de containerparken
10. Respect en erkenning van asbestslachtoffers

VIsIe

EEn. asbestvrij sint-niklaas teGen 2024

Alle daken voorzien van golfplaten in asbest en asbesthoudende gevelbedekkingen moeten tegen 2024 
worden verwijderd door erkende bedrijven. de Stad moet hiervoor een subsidieplan en aangepaste as-
sistentie voorzien, zodat de verwijdering veilig en betaalbaar verloopt voor de eigenaars. Tegelijk aan-
kloppen bij de Vlaamse overheid voor extra ondersteuning hiervoor, gezien Sint-niklaas duidelijk een hoog 
risicogebied is, zodat Vlaanderen bijdraagt waar de nood het hoogst is.

TwEE. verwijderen van asbest in alle scholen
Ondersteuning verlening bij het verwijderen van asbest in alle scholen, jeugd- en sportlokalen en sociale 
woningen op het grondgebied van Sint-niklaas. Kinderen blijken namelijk extra gevoelig voor asbest en 
dienen extra beschermd te worden.

DriE. oprichtinG informatiepunt asbest
Oprichting van een Informatiepunt Asbest binnen de dienst leefmilieu, zodat burgers met hun vragen en 
problemen hier degelijke antwoorden en ondersteuning kunnen krijgen.
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ViEr. opzetten centrale database asbest

Het in kaart brengen van alle asbest in de Stad: een Centrale database Asbest met daarin alle inventarissen 
van openbare gebouwen, particuliere woningen, actieve en inactieve stortplaatsen, gekende sluikstorten, 
verontreinigde bodems in een centrale voor iedereen toegankelijke databank.

Vijf. sensibiliserinGscampaGnes
Organiseren van sensibiliseringscampagnes naar de bevolking, naar risicogroepen (technici e.d.) en scholen 
zodat iedereen op de hoogte is van de gevaren van asbest en hoe er mee om te gaan.

ZEs. aanstellen specialist asbestinventaris
Het aanstellen van een specialist asbestinventaris die kopers en verkopers helpt bij het opstellen van een 
asbestinventaris bij de verkoop of verhuur van een woning, waardoor de koper niet voor onverwachte 
kosten komt te staan. dit dient kosteloos te gebeuren door een ambtenaar van de gemeente die daarvoor 
speciaal wordt opgeleid.

ZEVEn. schrappen van het plan de winninGen
Schrappen van het Plan de Winningen zoals het te zien was in de tentoonstelling van de Topstukken van 
de Stad.

AchT. nieuw bestemminGsplan voor de Gronden van svk
Uitwerken van een verantwoord en risicoloos nieuw bestemmingsplan voor de gronden van SVK. Binnen 
het kader van ons klimaatplan pleiten we ervoor dat het stadsbedrijf voor groene energie een zonnepark 
kan uitbouwen op de gronden van het gesaneerde stort (zie punt 1 binnen Stadsbedrijf voor groen energie). 

nEgEn. veiliG omGaan met asbest in de containerparken
een afzonderlijke zone op voldoende afstand en afgeschermd van de overige activiteiten. Voorzien van 
een degelijke sproei installatie en signalisatie, met degelijk opgeleid personeel met aangepaste bescherm-
kledij. Asbest mag door particulieren enkele verpakt vervoerd worden in Sint-niklaas. MIWA dient deze ver-
pakking gratis ter beschikking te stellen. gratis ophalen van asbestplaten in veilige verpakking door MIWA.

TiEn. respect en erkenninG van asbestslachtoffers
In kaart brengen van alle asbestslachtoffers, zowel werknemers van SVK als omgevingsslachtoffers, zodat 
er een duidelijk beeld ontstaat van de historische last die onze stad draagt. Op basis van dit register een 
herdenking organiseren om alle slachtoffers te eren vanuit het motto: “spreken over het verleden om de 
toekomst veilig te stellen.”
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5. staDsbeDrIjf VOOr GrOeNe 
eNerGIe

net als Kopenhagen, Stuttgart, München en, dichter bij huis, Merksplas richten we een gemeentelijk ener-
giebedrijf op. We geven het reeds een naam: ‘SIneRgIe’. een publiek energiebedrijf van ons allemaal. 
SIneRgIe investeert in energiebesparingen en levert honderd percent hernieuwbare energie aan betaal-
bare prijzen. Zo kunnen we de verstikkende winstlogica uitschakelen die de energiesector vandaag zo 
verlamt en volop gaan voor duurzame energie. We zadelen zo de toekomstige generaties niet op met 
kernafval en creëren ook meer jobs.

Wat We WIlleN

1. Oprichting van een stadsbedrijf voor goedkope en groene energie: SIneRgIe
2. Opstellen van een zonneplan: 

 − SIneRgIe investeert zelf in zonnepanelen op de daken van (sociale) woningen en bedrijven en op het 
gebouwenpark van de stad

 − Inwoners kunnen de kosten voor zonnepanelen en zonneboilers afbetalen via de besparing op hun 
energierekening (derdebetalersysteem).

 − We ondersteunen burgers en bedrijven die zonnepanelen of zonneboilers willen installeren.
3. We installeren een zonnepanelenpark op het voormalige asbeststort van SVK. na astbeststort komt zon-

nekracht!
4. Opstellen van een windplan

 − SIneRgIe investeert zelf in windmolens en besteedt ze niet uit aan privépartners.
 − Bij investeringen buiten ons grondgebied willen we onderzoeken of een samenwerking met een coö-
peratie mogelijk is.

5. Opstellen van een isolatieplan: 
 − We helpen burgers om hun huis te renoveren naar een zo energiezuinig mogelijke woning
 − eigenaars kunnen de kosten voor spouwmuur- en dakisolatie afbetalen via de besparing op hun ener-
gierekening (derdebetalerssysteem).

 − We voorzien ook een renteloze lening om andere energiebesparende Wat we willen: aan de woning 
uit te voeren en dit voor iedereen.

 − Proactief brengen we de isolatiestatus van de woningen en appartementen in Sint-niklaas in kaart om 
deze transitie te versnellen.

6. Opportuniteiten onderzoeken zoals warmtenet, energieopslag, power-to-gas...
7. SIneRgIe wordt transparant en democratisch bestuurd met publieke controle

VIsIe

EEn. oprichtinG van een stadsbedrijf

Wij willen als stad zelf duurzame energie opwekken en duurzame renovaties stimuleren. Hiervoor richten 
we een gemeentelijk energiebedrijf op: ‘SIneRgIe’. een publiek energiebedrijf van ons allemaal. SIneRgIe 
investeert in energiebesparingen en levert honderd percent hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen. 
Meer info in het hoofd stuk ‘Stadbedrijf voor groene energie’.
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TwEE. zonneplan

SIneRgIe maakt werk van een zonneplan. SIneRgIe ondersteunt, in samenwerking met de renovatiewinkel 
(zie hoofdstuk Klimaatneutraal St-niklaas 2030) en de Wase wooncoöperatie (zie hoofdstuk betaalbaar 
wonen), burgers, verenigingen en bedrijven die zonnepanelen op hun dak willen leggen of zonneboilers 
willen installeren.

Voor wie de middelen niet heeft om zich een batterij zonnepanelen of een zonneboiler aan te schaffen, 
helpt SIneRgIe een handje via een derdebetalerssysteem. dat wil zeggen dat SIneRgIe de kosten van de 
installatie voorschiet. de energiefactuur van de eigenaar daalt daardoor, maar toch blijft die hetzelfde be-
drag doorbetalen. Het verschil gaat naar de afbetaling van de investering. Als die volledig vergoed is, daalt 
de factuur naar het echte, lagere niveau én kan de eigenaar genieten van gratis hernieuwbare energie.

Wie zelf zonnepanelen legt, investeert logischerwijs niet meer dan om het eigen energieverbruik te dekken. 
Op die manier gaat broodnodig geschikt dakoppervlak verloren. daarom investeert SIneRgIe ook zelf in 
zonnepanelen op de daken van (sociale) woningen en bedrijven en op het gebouwenpark van de stad. 

DriE. na astbeststort komt zonnekracht!
We zoeken naar locaties om echte zonneparken neer te planten. de eerste willen we plaatsen op de toe-
komstige gesaneerde grond van het asbeststort van SVK. Met een zonnepark op deze 5 hectare grond 
kunnen we 600 gezinnen van energie voorzien. de totale kostprijs (o.a. plaatsing, onderhoud, salaris per-
soneel) zou slechts 2 à 2,5 miljoen euro zijn of ongeveer 30 euro per inwoner. Over 20 jaar (levensduur 
zonnepanelen) zou het project aan de huidige energieprijzen echter 10,5 miljoen euro opleveren. dit laat 
toe om andere stadsprojecten te financieren en om de energie onder de marktprijs aan te bieden aan de 
inwoners zonder verlies te lijden. Bovendien creëert het onderhoud van het terrein en de zonnepanelen 
werkgelegenheid.

ViEr. windplan
Rapporten van de europese Commissie tonen aan dat windenergie sedert 2010 de goedkoopste energie 
is op ons distributienet. daarom stelt SIneRgIe ook een windplan op. SIneRgIe kiest ervoor om die inves-
teringen zelf te doen en besteedt ze niet uit aan privépartners. Zo garanderen we betaalbare prijzen en 
stromen de opbrengsten terug naar de stad. 

Ook buiten het strikte grondgebied van de stad Sint-niklaas kan SIneRgIe in windenergie investeren. Bij die 
investeringen buiten ons grondgebied willen we onderzoeken of een samenwerking met een coöperatie 
zoals Wase Wind mogelijk is. 

Vijf. isolatieplan
de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. daarom wil SIneRgIe in samenwer-
king met de renovatiewinkel (zie hoofdstuk Klimaatneutraal St-niklaas 2030), burgers helpen om hun huis 
te renoveren naar een zo energiezuinig mogelijke woning. In de renovatiewinkel kunnen burgers terecht 
voor een gratis masterplan voor hun renovatie: dat plan geeft duidelijk aan welke energiezuinige Wat we 
willen: je best eerst uitvoert en welke pas na enkele jaren. Zo vermijden we lock-in effecten (bepaalde 
ingrepen die latere Wat we willen: in de weg staan). Bovendien heeft slechts een minderheid van de ver-
bouwers voldoende geld om in een ruk te renoveren.

net zoals bij zonnepanelen, kunnen eigenaars de kosten voor spouwmuur- en dakisolatie afbetalen via 
de besparing op hun energierekening (derdebetalerssysteem). We voorzien ook een renteloze lening om 
andere energiebesparende Wat we willen: aan de woning uit te voeren en dit voor iedereen, om zo de wij-
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ziging van de Vlaamse energielening vanaf 2019 op te vangen. Proactief brengen wij ook de isolatiestatus 
van de woningen en appartementen in Sint-niklaas in kaart om deze transitie te versnellen. 

ZEs. opportuniteiten onderzoeken
daarnaast bekijkt en onderzoekt SIneRgIe ook de mogelijkheden in Sint-niklaas van een warmtenet, bat-
terijopslag van energie op wijkniveau, power-to-gas, warmtekrachtkoppeling centrale op biogas … 

Bij de opstart, wanneer nog niet voldoende groene energie lokaal kan opgewekt worden, koopt SIneRgIe 
tijdelijk groene energie aan. Hiervoor baseert SIneRgIe zich op het klassement van greenpeace (mijngroe-
nestroom.be) en komen enkel bedrijven met een 3+ rating in aanmerking. Individuen moeten niet langer 
zelf op zoek naar de goedkoopste leverancier of zich inschrijven in groepsaankopen, SIneRgIe garandeert 
goedkope groene energie. door in te kopen op het niveau van het stadsbedrijf kan SIneRgIe de inwoners 
van Sint-niklaas immers lagere elektriciteitstarieven aanbieden. 

SIneRgIe zal ook onderzoeken hoe huurders optimaal mee kunnen genieten van de voordelen die SIneRgIe 
aanbiedt op vlak van zonne-energie en isolatie.

ZEVEn. sinerGie wordt transparant en democratisch 
bestuurd 

Wij willen dat energie(besparing) de aandacht krijgt die het verdient. Hiervoor stellen we een schepen van 
energie(besparing) aan. Verder willen wij dat SIneRgIe niet enkel een toonbeeld is voor de productie van 
hernieuwbare energie, maar ook dat alles transparant en democratisch verloopt en er een publieke con-
trole is. daarom willen wij dat de raad van bestuur voor een derde bestaat uit verkozen burgers en voor een 
derde uit personeelsvertegenwoordigers. de leden van de raad worden op individuele basis verkozen, aan 
de hand van een biografie en enkele speerpunten. Wanneer ze het vertrouwen van hun kiezers schenden, 
kunnen ze ook weer worden afgezet. Voor graaiers zal er geen plaats zijn. Verder zijn alle vergaderingen 
van de raad van bestuur openbaar en kan iedereen ze online live volgen. Iedereen die de handtekeningen 
van 1 procent van de Sint-niklase bevolking verzamelt, kan een punt op de agenda van de raad van bestuur 
zetten.
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6. klImaatNeUtraal st-NIklaas 
2040

Beeld je eens in: een stad die niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. een stad met propere lucht en 
met ruimte om te wonen, te leven en te werken. de uitdagingen rond het klimaat zijn groot en moeten op 
alle niveaus worden aangepakt. Voor de PVdA is het duidelijk dat de vrije markt de klimaatproblemen niet 
zal oplossen, want voor bedrijven gaat winst maken voor alles (milieu, arbeidsomstandigheden). Als we het 
klimaat willen redden dan moet de overheid daarin het voortouw nemen, ook op lokaal vlak. 

Wat We WIlleN

1. Oprichting van een stadsbedrijf voor groene en goedkope energie: SIneRgIe
2. duurzaam Mobiliteitsplan
3. Oprichting van een onafhankelijk gemeentelijk toekomstinstituut, die een langetermijnvisie opstelt: Sint-

niklaas 2050 
4. de Stad als voorbeeld, we investeren in duurzame voertuigenvloot tegen 2024, renoveren openbare 

gebouwen tegen 2030 en sluiten de stad aan bij de wereldwijde divestmentbeweging
5. Oprichting renovatiewinkel voor gratis renovatiebegeleiding van A tot Z en groepsaankopen voor isola-

tiewerken mét kwaliteitscontrole
6. Stimuleren lokaal geproduceerde goederen

VIsIe

Speerpunten in ons plan zijn een stadsbedrijf voor groene energie en meer, beter en gratis openbaar ver-
voer. Het Klimaatplan van het huidige stadsbestuur voorziet een klimaatneutrale stad tegen 2050. Maar 
waarom zou Sint-niklaas niet kunnen wat Kopenhagen of leuven ambiëren? We zijn ervan overtuigd: in 
2040 kunnen we in zo’n stad leven. Op voorwaarde dat we de klimaatproblemen bij de wortels aanpakken 
en niet langer aan symptoombestrijding doen. door als stad in te zetten op energiebesparing en zelf duur-
zame energie op te wekken voor alle inwoners. door samen de groene revolutie te maken, zonder iemand 
achter te laten en zonder een meerkost voor de inwoners. Ja, die klimaatneutrale stad zal er anders uitzien 
dan het Sint-niklaas van vandaag. Onze inspanningen zullen niet alleen renderen voor een leefbare pla-
neet, onze stad wordt er ook gewoon beter van: gezonder, rustiger, groener en socialer. Waar wachten we 
nog op?

EEn. oprichtinG van een stadsbedrijf
Wij willen als stad zelf duurzame energie opwekken en duurzame renovaties stimuleren. Hiervoor richten 
we een gemeentelijk energiebedrijf op: ‘SIneRgIe’. een publiek energiebedrijf van ons allemaal. SIneRgIe 
investeert in energiebesparingen en levert honderd percent hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen. 
Meer info in het hoofd stuk ‘Stadbedrijf voor groene energie’.

TwEE. duurzaam mobiliteitsplan
Het circulatieplan van het stadsbestuur heeft als doel om de stad meer leefbaar te maken. Maar het verkeer, 
en dus het probleem, wordt enkel verplaatst. Het lokale autoverkeer vervuilt immers de lucht. de oplossing 
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ligt in de shift van de auto naar het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Zie hoofdstuk ‘duurzaam Mobili-
teitsplan’ voor meer info.

DriE. oprichtinG van een onafhankelijk Gemeentelijk 
toekomstinstituut

België heeft geen toekomstbestendig beleid. de impact van klimaatverandering, migratie, vergrijzing, de 
energietransitie, noem maar op: een langetermijnvisie over deze problemen is er niet. Alle zichzelf respec-
terende landen in de westerse wereld hebben een zogeheten Toekomstinstituut: denemarken heeft zijn 
Copenhagen Institute for Futures Studies, nederland kent de invloedrijke Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR), Frankrijk riep France Stratégie in het leven en engeland heeft de Oxford Martin 
School.
Wij willen ook een onafhankelijk gemeentelijk toekomstinstituut oprichten dat – zoals de gemeente voor de 
Toekomst aanbeveelt – een langetermijnvisie opstelt voor onze stad: Sint-niklaas 2050.

ViEr. de stad als voorbeeld
Om het goede voorbeeld te geven wordt de voertuigenvloot van de stad tegen 2024 vervangen door elek-
trische wagens en kan het stadspersoneel gratis gebruik maken van het publieke fietsdeelsysteem. Buiten 
de kantooruren deelt de stad zijn wagenpark met de bevolking via het publieke autodeelsysteem. daar-
naast verloopt de interne postbedeling via een duurzame stadskoerier.

We maken een isolatieplan op om, zoals in leuven, elk openbaar gebouw van de Stad en het OCMW (sociale 
huisvestigingsmaatschappij) tegen 2030 te renoveren tot Bijna-energieneutraal (Ben) en zelfs ambitieuzer. 
gebouwen waarvoor dit niet mogelijk is worden vervangen.
Ook in dagdagelijkse bezigheden van de stadsdiensten passen we het principe toe van hergebruik en her-
stel. Indien nieuwe aankopen nodig zijn, worden uitsluitend duurzame en ethische producten aangeschaft.

Wij zullen de stad ook aansluiten bij de wereldwijde divestmentbeweging. Wij zullen onze bank(en) en 
verzekeraar(s) vragen om onze financiële reserves en pensioenfondsen niet langer te investeren in fossiele 
brandstoffen. Bovendien willen we enkel ethisch beleggen om te garanderen dat ons geld niet gebruikt 
wordt om bijvoorbeeld de wapenindustrie te stimuleren.

Vijf. oprichtinG renovatiewinkel 
We willen de woonwinkel uitbreiden met een heuse renovatiewinkel waar je terecht kan voor gratis renova-
tiebegeleiding van A tot Z: een energieaudit, een duidelijk en begrijpbaar gefaseerd masterplan opmaken, 
offertes aanvragen, kwalitatieve keuzes maken, offerte vertalen naar bestelbon, kwaliteitscontroles op de 
werf, begeleiding tijdens de werken, juridische hulp na de werken bij geschillen, etc. In de renovatiewinkel 
zijn zowel architecten, technische specialisten als advocaten tewerkgesteld om de burgers bij te staan om 
de juiste keuzes te maken.

de renovatiewinkel organiseert ook groepsaankopen voor isolatiewerken maar wel mét kwaliteitscontrole 
om ervoor te zorgen dat bedrijven elkaar niet kapot concurreren en om op die manier bouwfouten te voor-
komen.

ZEs. stimuleren lokaal Geproduceerde Goederen
Wij willen lokaal geproduceerde goederen stimuleren. We voorzien gronden voor samentuinen, voedsel-
bossen, sneukelhagen en pluktuinen. Hiervoor werven we een stadsboer aan. We ondersteunen en sensi-
biliseren over volkstuinen, coöperaties, bio-boeren en onze lokale Buurderij Sint-niklaas. In de Buurderijen 
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bepalen de plaatselijke landbouwers en ambachtelijke producenten zelf hun prijzen, waardoor zij een 
inkomen krijgen dat fair is voor hen én goed is voor de lokale economie. de gemiddelde afstand die de 
producenten afleggen in België om hun producten aan de Buurderijen te leveren is slechts 22 kilometer. 
dit is niets in vergelijking met de 9115 kilometer die bijvoorbeeld de ingrediënten van industriële yoghurt 
afleggen alvorens in onze koelkast te belanden. 

We voorzien expliciet ruimte op onze wekelijkse markt voor lokale en bio-producenten. We voorzien dage-
lijks een biologisch aanbod in de kantines voor het personeel, sociale restaurants, ziekenhuizen, rusthuizen, 
crèches en scholen. Zo worden tegelijk lokale producenten gesteund en de klimaatverandering tegenge-
gaan.
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7. prOpere lUcHt VOOr IeDereeN

Wie denkt bij een stad aan groen, rust en schone lucht? Het is niet omdat we het vandaag anders gewoon 
zijn, dat zo’n stad niet mogelijk is. Sint-niklaas transformeren naar een plek waar het gezond en aange-
naam leven is, vraagt wel om visie en daadkracht: een coherente aanpak van de verschillende bronnen 
van luchtvervuiling, met speciale aandacht voor de (omgeving van) scholen en het in elkaar passen van de 
verschillende vormen van groen en natuur om elke buurt aangenamer te maken. dan ligt een leefbare stad 
binnen handbereik.

Wat We WIlleN

1. Meten is weten, minstens jaarlijks meten we de buitenluchtkwaliteit in elke wijk, school, crèche, zieken-
huis, … alle resultaten worden openbaar gemaakt

2. We stellen een geïntegreerd luchtsaneringsplan op dat de drie grote bronnen van luchtvervuiling aan-
pakt: de industrie & handel, de lokale uitstoot van auto’s en de huisverwarming

3. Meer groene ruimte in én buiten de stad
 − Wij stellen een stadsecoloog aan en werken een heus groenplan uit
 − Wij zorgen ervoor dat bos- en parkzones als groene vingers diep in het stadsweefsel binnendringen, 
doorkruist door een netwerk van fiets- en wandelpaden.

 − Wij kopen ongebruikte terreinen en leegstaande of oninteressante gebouwen op om er openbare 
groene ruimte te creëren 

 − We onderzoeken of private binnentuinen en -parken openbaar kunnen worden gemaakt. 
 − We stellen een ‘groennorm’ in die de garantie geeft dat de gewonnen open ruimte ook groen blijft.
 − Als AZ nikolaas uit het centrum zou verhuizen, moet de vrijgekomen ruimte voorzien worden voor een 
stadsbos.

 − We vergroenen het straatbeeld door gevelbegroeiing, groenslingers en tegeltuintjes te stimuleren en 
door voor elk plein na te gaan of het groener kan. 

 − We ondersteunen groendaken en stadslandbouw op daken en balkons.
4. Consequent kiezen voor openbaar vervoer, fietsen en wandelen

 − Meer, beter en gratis openbaar vervoer 
 − We maken van Sint-niklaas een échte fietsstad
 − Wij willen inzetten op veilige oversteekplaatsen en brede, goed onderhouden voetpaden.

5. Autoluwe schoolomgevingen
6. Publieke duurzame auto en fietsdeelsystemen
7. We verbannen groot vrachtverkeer uit de stad en richten een publiek stadsdistributieplatform op dat de 

distributie in de binnenstad efficiënter en duurzamer laat verlopen

VIsIe 

EEn. meten is weten

naar aanleiding van de PAnO-reportage ‘Ademen onze kinderen zich ziek’, het onderzoek van greenpeace 
(www.mijnluchtmijnschool.be) en de acties van Filter-Café-Filtre hebben wij ook eens gekeken naar de 
luchtkwaliteit in onze Stad. en we zijn toch geschrokken.

STADSprogrAmmA SinT-niklAAS 2018 31



de grenswaarde voor stikstofdioxide (40 µg/m³) wordt overschreden: in de Hofstraat, Plezantstraat, 
Parklaan, driegaaienstraat, Vijfstraten, Brugsken, op de grote markt, de ring, de oude baan, e17, etc. de 
Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde naties pleit zelfs voor een maximumlimiet van 20 µg/m³, 
dan komen alle verkeersassen in het vizier. Veel scholen en crèches liggen in buurten met slechte lucht, veel 
van onze kinderen ademen die dagdagelijks in.

Wij willen minstens jaarlijks de buitenluchtkwaliteit (stikstofdioxiden, fijn stof en lood) meten via een fijn-
mazig netwerk van meetstations in elke wijk en de resultaten openbaar maken. daarnaast willen we ook 
specifiek in elke school, crèche, ziekenhuis en rusthuis jaarlijks de binnen- en buitenluchtkwaliteit meten. 

TwEE. luchtsanerinGsplan
We stellen een geïntegreerd luchtsaneringsplan op dat de drie grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt: 
de industrie & handel, de lokale uitstoot van auto’s en de huisverwarming. Wij zullen aandringen bij het 
Vlaamse niveau voor een urgentieplan inzake luchtvervuiling voor héél Vlaanderen.

DriE. meer Groene ruimte
In tegenstelling tot het huidige stadsbestuur zullen wij niet enkel Puitvoet uitbreiden, maar zorgen wij er-
voor dat bos- en parkzones als groene vingers diep in het stadsweefsel binnendringen, doorkruist door 
een netwerk van fiets- en wandelpaden. Hiervoor stellen we een stadsecoloog aan en werken we een 
heus groenplan uit in samenwerking met verenigingen als natuurpunt. de stadsecoloog coördineert alle 
initiatieven en werkt een geïntegreerd beleid uit.

Stadsruimte die vrijkomt wordt maar al te dikwijls zonder enige inspraak toevertrouwd aan bouwpromo-
toren en projectontwikkelaars. denk maar aan de nieuwbouwprojecten in de nieuwstraat, Van naemen-
straat, Antwerpse Steenweg, etc. nochtans, groen is rustgevend, tempert het geraas van het verkeer, vangt 
luchtvervuiling op en zorgt voor koelte in de zomer. Bomen en planten zijn essentieel in een gezonde 
leefomgeving. Ze zouden een basisrecht moeten zijn voor elke stadsbewoner. 

evenwel wonen slechts 4 op de 10 (42%) Sint-niklazenaars op minder dan 800 meter wandelen van ‘wijk-
groen’, zoals een pleintje of park. Ter vergelijking: in Temse is dat 51% en in lokeren 63%, allen onder 
het Vlaamse gemiddelde van 67%. Wij kopen ongebruikte terreinen en leegstaande of oninteressante ge-
bouwen op om er openbare groene ruimte te creëren en onderzoeken of private binnentuinen en -parken 
openbaar kunnen worden gemaakt. We stellen een ‘groennorm’ in die de garantie geeft dat de gewonnen 
open ruimte ook groen blijft. Iedereen heeft immers recht op groen in de buurt, waar je kan picknicken, 
sporten, spelen en tot rust komen.

Als AZ nikolaas uit het centrum zou verhuizen, moet de vrijgekomen ruimte voorzien worden voor een 
stadsbos, zodat ook de stadskern over voldoende groene ruimte beschikt.
We vergroenen het straatbeeld door gevelbegroeiing, groenslingers en tegeltuintjes te stimuleren en door 
voor elk plein na te gaan of het groener kan. We houden daarbij rekening met mensen met een beperking. 
Ook de aanleg van groendaken en van stadslandbouw op daken en balkons ondersteunen we.

ViEr. consequent kiezen voor openbaar vervoer, fietsen 
en wandelen

Ook het lokale autoverkeer vervuilt de lucht. Het effect daarvan is vooral erg in ‘street canyons’, smalle 
straten met weinig luchtcirculatie. de oplossing ligt in de shift van de auto naar het openbaar vervoer en de 
fiets. Wij willen het roer radicaal omgooien en investeren in meer, beter en gratis openbaar vervoer en van 
Sint-niklaas een echte fietsstad maken. Wij willen ook inzetten op veilige oversteekplaatsen en brede, goed 
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onderhouden voetpaden die ook toegankelijk zijn voor blinden, mensen in een rolstoel en ouders met een 
buggy. Zie hoofdstuk ‘duurzaam Mobiliteitsplan’ voor meer info.

Vijf. autoluwe schoolomGevinGen
Wij willen op termijn evolueren naar autovrije schoolstraten en autoluwe schoolomgevingen. Om dit mo-
gelijk te maken, ontwikkelen we een globaal fietsnetwerk dat elke school en elke wijk ontsluit, maken we 
gescheiden fietspaden op alle hoofdwegen naar scholen en investeren we in een betere uitbouw van gratis 
openbaar.

Op korte termijn maken we van elke straat in een schoolomgeving een fietsstraat. In een fietsstraat mogen 
auto’s de fietsers niet inhalen. deze school en fietsstraten maken we ook zone 20, zoals aanbevolen door 
greenpeace. daarnaast maken we ook van elke straat waar een auto een fietser niet veilig kan inhalen, 
zoals bijvoorbeeld de lindenstraat en de elisabethlaan, automatisch een fietsstraat. 

ZEs. publieke duurzame auto en fietsdeelsystemen
Wij richten publieke duurzame deelsystemen op. Zowel een nieuw deelautosysteem, met enkel elektri-
sche auto’s of auto’s op waterstof, als het uitbreiden van de fiestverhuur vzw den Azalee tot een echt 
fietsdeelsysteem met (elektrische bak)fietsen en fietskarren. Op strategische plaatsen in elke buurt zal de 
nodige infrastructuur worden voorzien, inclusief laadpalen. deze infrastructuur kan vanzelfsprekend ook 
door particulieren gebruikt worden. de sociale werkplaats den Azalee staat in voor het onderhoud van het 
wagen- en fietspark.

ZEVEn. verbannen Groot vrachtverkeer
Wij willen groot vrachtverkeer verbannen uit de bebouwde kom. Hiervoor richten wij een publiek stadsdis-
tributieplatform op dat de distributie in de binnenstad efficiënter en duurzamer laat verlopen. goederen 
worden zoveel mogelijk verzameld aan de stadsrand zodat vrachtwagens de binnenstad niet meer in 
moeten. Vanuit een distributiecentrum vertrekken de goederen vervolgens gebundeld naar hun eindbe-
stemming, met milieuvriendelijke vervoermiddelen die optimaal beladen worden.
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8. DUUrzaam mObIlIteItsplaN 
Op meNseNmaat

een performant openbaar vervoer kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit worden. de fiets laten 
we uitgroeien tot een gezond en veilig alternatief voor de auto. en als je toch eens een auto nodig hebt, kies 
je het best voor een auto die zo weinig mogelijk vervuilt. een slimme ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat 
veel verplaatsingen gewoon niet meer hoeven. Op die manier trekken we het verkeer weer vlot en zorgen 
we voor propere lucht in de stad.

Wat We WIlleN

1. Meer, beter en gratis openbaar vervoer 
2. P&R’s aan de rand in plaats van parkeerroutes en betaalparkings in het centrum
3. We maken van Sint-niklaas een échte fietsstad

 − We maken van elke straat waar een auto een fietser niet veilig kan inhalen automatisch een fietsstraat.
 − Straten zonder afgescheiden fietspad vormen we om tot zone 30. 
 − In woonwijken wordt de fiets de norm en de auto de gast. We richten de straten zo in dat de zone 30 
goed wordt nageleefd.

 − Waar zijstraten fietspaden kruisen, brengen we voorrang strepen aan.
 − In elke buurt voorzien we toegankelijke overdekte fietsparkings.

4. Publieke duurzame auto en fietsdeelsystemen
5. Snelle rechtstreekse trein naar Brussel
6. Autoluwe schoolomgevingen

VIsIe

EEn. meer, beter en Gratis openbaar vervoer 

Het circulatieplan van het stadsbestuur heeft als doel om de stad meer leefbaar te maken. Maar het verkeer, 
en dus het probleem, wordt enkel verplaatst. Het lokale autoverkeer vervuilt immers de lucht. Het effect 
daarvan is vooral erg in ‘street canyons’, smalle straten met weinig luchtcirculatie. de oplossing ligt in de 
shift van de auto naar het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Wij willen gratis openbaar vervoer met 
een hogere frequentie en een fijner net zodat we de autogebruikers een echt alternatief geven en niet als 
boeman behandelen. In plaats van de vervuilende dieselbussen van de lijn door het centrum te sturen, 
dringen we aan op waterstof- of elektrische bussen die rijden op hernieuwbare energie van SIneRgIe. 

TwEE. p&r’s aan de rand
We zetten in op P&R’s aan de rand in plaats van parkeerroutes en betaalparkings in het centrum. Bezoekers 
kunnen vervolgens met het gratis openbaar vervoer naar het centrum.

DriE. sint-niklaas een échte fietsstad
Stad Sint-niklaas dingt voor de 2e keer mee voor de publieksprijs van fietsstad. Iedereen die zich met de 
fiets verplaatst in onze stad weet echter dat dit een lachertje is. Slechts 36% van de Sint-niklazenaars is te-
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vreden over de staat van fiets- en voetpaden in de stad. 45% vindt het zelfs niet veilig genoeg voor kinderen 
om alleen naar school te gaan. een gescheiden fietspad, de norm, is de uitzondering in onze stad. Wij willen 
het roer radicaal omgooien:
•	 Van elke straat waar een auto een fietser niet veilig kan inhalen, zoals bijvoorbeeld de lindenstraat en 

de elisabethlaan, maken we automatisch een fietsstraat.
•	 Straten zonder afgescheiden fietspad vormen we om tot zone 30. 
•	 In woonwijken wordt de fiets de norm en de auto de gast. We richten de straten zo in dat de zone 30 

goed wordt nageleefd.
•	 Waar zijstraten fietspaden kruisen, brengen we voorrang strepen aan.
•	 In elke buurt voorzien we toegankelijke overdekte fietsparkings.

Alle mensen die het openbaar vervoer gebruiken of zich te fiets verplaatsen, moeten uiteindelijk hun ver-
plaatsing te voet afwerken. de kwaliteit van meerdere voetpaden in Sint-niklaas laat echter te wensen te 
over. Wij willen inzetten op veilige oversteekplaatsen en brede, goed onderhouden voetpaden die ook 
toegankelijk zijn voor blinden, mensen in een rolstoel en ouders met een buggy. dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de rolstoelvriendelijke voetpaden aan de serviceflats de goudbloem op Zwijgershoek. 

daarnaast moeten fietsen en voetgangers steeds voorrang krijgen op het openbaar vervoer, dat op zich 
voorrang krijgt op het auto- en vrachtverkeer. Risicokruispunten maken we veiliger door de verkeerslichten 
zo af te stellen dat ze conflictvrij worden. dan kunnen fietsers een kruispunt ook in één keer oversteken.

ViEr. publieke duurzame auto en fietsdeelsystemen
Wij richten publieke duurzame deelsystemen op. Zowel een nieuw deelautosysteem, met enkel elektri-
sche auto’s of auto’s op waterstof, als het uitbreiden van de fiestverhuur vzw den Azalee tot een echt 
fietsdeelsysteem met (elektrische bak)fietsen en fietskarren. Op strategische plaatsen in elke buurt zal de 
nodige infrastructuur worden voorzien, inclusief laadpalen. deze infrastructuur kan vanzelfsprekend ook 
door particulieren gebruikt worden. de sociale werkplaats den Azalee staat in voor het onderhoud van het 
wagen- en fietspark.

Vijf. snelle rechtstreekse trein naar brussel
Momenteel is er slechts één rechtstreekse trein naar Brussel per uur. dit is zogezegd een Inter City, maar 
stopt in Belsele, Sinaai, lokeren, Zele, dendermonde en Jette en duurt 1 uur en 8 minuten. naast deze in 
realiteit Inter Regionale trein willen we er bij de nMBS op aandringen om een echte rechtstreekse IC in te 
leggen met enkel haltes in lokeren en dendermonde.

ZEs. autoluwe schoolomGevinGen
Wij willen op termijn evolueren naar autovrije schoolstraten en autoluwe schoolomgevingen. Om dit mo-
gelijk te maken, ontwikkelen we een globaal fietsnetwerk dat elke school en elke wijk ontsluit, maken we 
gescheiden fietspaden op alle hoofdwegen naar scholen en investeren we in een betere uitbouw van gratis 
openbaar.

Op korte termijn maken we van elke straat in een schoolomgeving een fietsstraat. In een fietsstraat mogen 
auto’s de fietsers niet inhalen. deze school en fietsstraten maken we ook zone 20, zoals aanbevolen door 
greenpeace. daarnaast maken we ook van elke straat waar een auto een fietser niet veilig kan inhalen, 
zoals bijvoorbeeld de lindenstraat en de elisabethlaan, automatisch een fietsstraat.
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9. af VaN afVal
Afval voorkomen is beter dan hergebruiken. Hergebruiken beter dan recycleren. door te investeren in een 
circulaire productie, herstel en hergebruik van producten en recyclage, verminderen we de hoeveelheid 
restafval jaar na jaar. Verder ondersteunen wij acties zoals Plastic Attack en Mei Plasticvrij, die tot doel 
hebben de hoeveelheid plastic in supermarkten drastisch te verminderen en zo te voorkomen dat plastic in 
onze oceanen en voedselketen terecht komt.

Wat We WIlleN

1. Stimuleren circulaire economie
2. Voedselverspilling voorkomen
3. Weg met overbodige plastic verpakkingen
4. diftar = diefstal, we zorgen dat dit onrechtvaardige systeem er niet komt
5. gratis grofvuilophaling en containerparken
6. Publieke reinigingsdienst

VIsIe

EEn. stimuleren circulaire economie

In de stad ondersteunen we waar we kunnen de circulaire economie met korte keten zoals deelinitiatieven, 
repair cafés, geef- en neempleinen, lokale landbouwmarkten… 
Om afval te vermijden, richten we stedelijke herstelateliers op waar we gebruiksvoorwerpen, kleding-
stukken en meubels laten herstellen om ze te hergebruiken. Is herstel onmogelijk, dan is er nog de optie 
van demontage om zo veel mogelijk bruikbaar materiaal te recupereren. We ondersteunen initiatieven zoals 
ruil- en tweedehandswinkels waar afgedankte spullen een tweede leven krijgen. Op die manier worden 
spullen die sommige mensen niet meer nodig hebben, maar anderen kunnen gebruiken, opnieuw in ge-
bruik genomen en belanden ze niet op de afvalberg.

We richten een stedelijke spullenbibliotheek op en bekijken of dit ook mogelijk is op wijkniveau: buurtbe-
woners kunnen hier terecht voor een partytent, extra tafels voor het familiefeest, kruiwagen, hogedrukrei-
niger… In onze fietsenbib ruil je de fiets die te klein is om voor een andere, terwijl de stedelijke herstelate-
liers het onderhoud ervan verzorgen.

TwEE. voedselverspillinG voorkomen
een derde van al het eten dat jaarlijks geproduceerd wordt, wordt weggegooid. en dat terwijl volgens 
de gemeente voor de Toekomst voedselverspilling reduceren, de meest kostenefficiënte manieren is om 
broeikasgassen te verminderen. Wij willen voedselverspilling voorkomen en voedseloverschotten optimaal 
hergebruiken. Hiervoor werken we samen met organisaties zoals VoedSaam vzw. 

We stimuleren zowel supermarkten als restaurants om voedselverspilling tegen te gaan. Supermarkten 
verplichten we om hun net vervallen voedsel (nog steeds eetbaar) te verdelen over de sociale restaurants 
en voedselbanken zoals ook wettelijk in Frankrijk is bepaald en in een aantal Waalse gemeenten reeds is 
voorzien. We stimuleren ook het meenemen van overschotjes op restaurant. net als in gent, genk en Kort-
rijk voorzien we restaurants via een fietskoerier van ‘restorestjes’, een milieuvriendelijke ‘doggy bag’. We 
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maken een digitale kaart waarop alle restaurants te zien zijn die restorestje aanbieden. deze restaurants 
krijgen ook een sticker op hun raam.

DriE. weG met overbodiGe plastic verpakkinGen
Het afvalprobleem moet in de eerste plaats worden aangepakt bij het begin van de keten, bij de produ-
centen. Producenten moeten verplicht worden om het afval dat hun producten teweeg brengen, terug te 
nemen. daardoor zullen veel minder producten in plastiek worden verpakt. dit kan o.a. dankzij statiegeld 
op PeT-flessen en drankblikjes - o.a. nederland, duitsland en binnenkort het Verenigd Koninkrijk kennen 
gelijkaardige initiatieven – , en door het ondersteunen van burgerinitiatieven zoals Plastic Attack en Mei 
Plasticvrij. daarnaast willen we ook dat de stad winkels stimuleert en ondersteunt die zonder verpakking 
werken en waarbij de klant zelf zijn verpakking kan meebrengen. Plastic verpakkingen zullen spijtig genoeg 
niet op 1 dag verdwijnen, dus willen we ook plastic beter recycleren en de paarse vuilniszak voor plastic 
invoeren.

ViEr. diftar = diefstal
Het huidige stadsbestuur wil vanaf 2019 het diftar-systeem invoeren, waarbij je niet langer een vuilniszak 
maar een container buitenzet: je betaalt per gewicht en per keer dat je de container aanbiedt. dit systeem 
bestraft vooreerst gezinnen met jonge kinderen (pampers), grote gezinnen en een deel van de senioren 
(incontinentieluiers) en mensen op een klein appartement. Maar bovenal is dit een verdoken belastingver-
hoging. een gemiddeld gezin van 3 personen produceert ongeveer 489 kg huisvuil per jaar: met zakken van 
+/- 8 kg aan 1,1 euro per zak betaal je zo’n 67 euro per jaar. Mensen die vandaag al verplicht worden tot het 
diftar-systeem, betalen gevoelig meer: 145 euro in leuven, 160 euro in lokeren en 173,5 euro in Willebroek. 
Twee tot driemaal duurder dan de prijs vandaag! Wij willen absoluut geen diftar en geen prijsverhoging van 
het huisvuil. We moeten de producenten aanspreken op het overbodige verpakkingsmateriaal en niet de 
consumenten bestraffen.

Vijf. Gratis GrofvuilophalinG en containerparken
Wij willen niet enkel afval voorkomen, maar het resterende afval zoveel als mogelijk recycleren. Bovendien 
willen wij echt het zwerfvuil aanpakken op de buurtpleinen en in de straten. Het containerpark wordt gratis 
toegankelijk. Om mensen zonder auto niet te bestraffen, zullen we het grofvuil vier keer per jaar gratis op-
halen. Bovendien zullen we opnieuw voldoende vuilnisbakken in de openbare ruimte voorzien, die frequent 
zullen worden leeggemaakt door de publieke reinigingsdienst. 

ZEs. publieke reiniGinGsdienst
Ondanks dat bijna 9 op de 10 Sint-niklazenaars (84,19%) in een referendum in 2013 tegen de privatisering 
van de reinigingsdienst stemde, werd die toch geprivatiseerd. Wij willen dat de stad rekening houdt met de 
mening van de burgers en de reinigingsdienst opnieuw in publieke handen brengen. de reinheid van de 
stad is een kerntaak van de overheid. dit zorgt voor betere dienstverlening naar de burgers, betere arbeids-
omstandigheden voor de werknemers en een properdere stad, zo concludeert een europese studie van 
‘The Transnational Institute’ uit 2017 die de renationalisatie van de 835 bedrijven in 45 landen onderzocht. 
Zoals in Amsterdam zal het huisvuil worden opgehaald door elektrische huisvuilwagens die zijn voorbereid 
om op termijn te worden uitgebreid naar waterstofhybride vuilniswagens.
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10. DemOcratIscH eN 
traNsparaNt bestUUr, 
zONDer GraaIers

de toekomst van onze stad is niet alleen een zaak van enkele schepenen, maar wel van ons allemaal. Hoe 
meer bewoners betrokken worden bij het beleid van onze stad, hoe groter de collectieve kennis, ervaring, 
capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven. en ze zijn essentieel, want 
iedereen moet meetellen. We maken het stadsbestuur weer transparant en helder. We communiceren alle 
beslissingen volgens het openbaarheidsprincipe en maken het inkomen en vermogen van alle stedelijke 
bestuurders bekend. daar is niets geheims aan. 

de stad is een publiek gegeven, gefinancierd met publieke middelen. Zelfbedieners, zakkenvullers en spe-
culanten horen niet thuis in stedelijke besturen. We stoppen belangenvermenging en sluiten de draaideur 
tussen openbare en private mandaten door een verplichte afkoelingsperiode. Kortom: we vervangen de 
graaipolitiek door een politiek die vertrekt vanuit een engagement voor de samenleving en voor de pu-
blieke zaak in de stad.

Wat We WIlleN

1. Bindende referenda voor directe democratie
2. Transparant stadsbestuur, gemeenteraden worden live uitgezonden en publiek beschikbaar. de verlo-

ning van politici wordt openbaar.
3. geen nieuwe projecten zonder echte inspraak van inwoners
4. een Bureau voor Transparantie en goed Bestuur. dit bureau controleert het beheer van publieke fondsen 

van de stad, pakt de corruptie aan en sluit belangenconflicten uit.
5. Afkoelingsperiode tussen openbaar en privaat mandaat

VIsIe

EEn. bindende referenda voor directe democratie

Ons stadsbestuur heeft de gewoonte om uitslagen van referenda naast zich neer te leggen. denk maar aan 
het referendum over een ondergrondse parking onder de grote markt in 1998 (92% stemde tegen) of de 
privatisering van de reinigingsdienst in 2013 (84% stemde tegen). Beiden kwamen er toch. de PVdA Sint-
niklaas ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als 1% van de Sint-niklazenaars daarom 
vraagt. de initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.

TwEE. transparant stadsbestuur
•	 Inspraak en participatie beginnen met informatie. de toegang tot informatie over het reilen en zeilen van 

de stad moet voor alle inwoners gegarandeerd worden.
•	 de gemeenteraad moet ernstig genomen worden. Beslissingen moeten er echt voorliggen en alle in-

formatie moet op voorhand worden bezorgd aan de gemeenteraadsleden, zodat zij het dossier kunnen 
voorbereiden. Alle problemen en uitdagingen moeten er ter bespreking op tafel liggen.
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•	 de gemeenteraden wordt live uitgezonden op de website van de stad en de opnames kunnen achteraf 
worden bekeken. Ook worden de antwoorden op interventies opgenomen in de notulen van de gemeen-
teraad. nu is dit enkel het geval voor de vraag en de naam van de schepen die antwoord, maar niet voor 
het antwoord zelf.

•	 We laten niet alleen gemeenteraadsleden van de meerderheid toe in  gemeentelijke bedrijven, maar 
ook van de oppositie, om het debat mogelijk te maken en geen potjes toegedekt te houden.

•	 We voeren het openbaarheidsprincipe in zoals dat in Zweden bestaat. daar is het wettelijk verplicht alle 
beslissingen, wetgevingsprocessen en officiële communicatie openbaar te maken.

•	 Via dat openbaarheidsprincipe maken we ook het vermogen en de verloning van politici openbaar, net 
zoals in Zweden.

DriE. Geen nieuwe projecten zonder echte inspraak van 
inwoners

•	 Inspraak en participatie kunnen niet zonder informatie en interactie. Interactie vraagt openheid en flexi-
biliteit van het beleid en van de administratie.

•	 Met de technologische middelen van vandaag kan de stad via online platformen gemakkelijk en objectief 
allerlei bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren.

•	 de stad heeft openbare ontmoetingsruimtes nodig, gericht op informatie, uitwisseling, inspraak en parti-
cipatie. dat kunnen vaste ontmoetingsruimtes zijn of pop-ups in functie van bepaalde projecten.

ViEr. een bureau voor transparantie en Goed bestuur
•	 We richten een Bureau voor Transparantie en goed Bestuur op. dat bureau controleert het beheer van 

publieke fondsen van de stad, pakt de corruptie aan en sluit belangenconflicten uit.
•	 Het bureau controleert ook of externe firma’s die een contract hebben met de stad niet met sociale dum-

ping werken en of ze filialen hebben in belastingparadijzen. dat wordt voortaan onmogelijk.
•	 elke ambtenaar en stadsbewoner kan via een ‘ethische brievenbus’ een klacht over misbruik of corruptie 

indienen. de klokkenluiders krijgen bescherming.

Vijf. afkoelinGsperiode

We voeren een afkoelingsperiode in tussen elk openbaar en privaat mandaat, in beide richtingen.
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11. VeIlIGe staD

Veilig wonen, kunnen buitenspelen, naar de winkel gaan en een praatje slaan met de buren: veiligheid 
is een basisrecht, net zoals het recht op onderwijs of werk. Criminaliteit en geweld moeten effectief be-
straft worden: het kan immers niet dat een slachtoffer van geweld opnieuw slachtoffer wordt doordat de 
dader ongestraft blijft. natuurlijk is voorkomen nog steeds beter dan genezen en daarom streven wij naar 
een beter preventiebeleid dat sterk inzet op sociale rechtvaardigheid, sociale cohesie en sociale controle, 
sterke buurten en wijkagenten. 

Wat We WIlleN

1. laagdrempelige wijkkantoren en meer wijkagenten
2. de misdaad effectief bestraffen
3. beter voorkomen dan genezen
4. het slachtoffer staat centraal
5. investeren in sociale rechtvaardigheid en zekerheid
6. respect voor de democratische en sociale rechten

VIsIe

EEn. laaGdrempeliGe wijkkantoren en meer wijkaGenten

•	 We gaan voor laagdrempelige politiekantoren die ook ’s nachts open zijn. 
•	 We herwaarderen de rol van de wijkagent. 
•	 We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen, om de prioriteiten op vlak van 

preventie en veiligheid in de wijk te bepalen.

TwEE. de misdaad effectief bestraffen
•	 nultolerantie voor georganiseerde misdaad. 
•	 We bestraffen fysiek geweld en fysieke criminaliteit ook effectief. dit betekent dat straffen ook effectief 

uitgevoerd worden.

DriE. beter voorkomen dan Genezen
We verbeteren de leefbaarheid in wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en sociale controle door 
buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten. denk bijvoorbeeld aan 
‘pleinopzichters’ die enerzijds een sociale rol opnemen en anderzijds mensen erop wijzen om geen overlast 
te veroorzaken (nachtlawaai, overlast, afval achterlaten …).

We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op gAS-boetes en vooral: als er zich dan toch pro-
blemen voordoen, blijven we die opvolgen en aanvechten en schakelen indien nodig justitie in.
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ViEr. het slachtoffer staat centraal 

•	 Straffen worden effectief uitgevoerd
•	 dankzij een betere bereikbaarheid van de lokale politie, kunnen slachtoffers sneller worden geholpen. 

We waarderen het werk van de dienst slachtofferhulp en bouwen de dienst verder uit. We werven hier-
voor extra psychologische hulp aan. 

•	 Bij kleine buurtcriminaliteit gaan we vooral voor herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze 
hebben aangericht bij slachtoffers.

Vijf. investeren in sociale rechtvaardiGheid en zekerheid
We ijveren voor de herfinanciering van het onderwijs, het recht op werk en de versterking van de sociale 
zekerheid als basis voor sociale gerechtigheid.

ZEs. respect voor de democratische en sociale rechten
We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op gAS-boetes die al te vaak pestboetes zijn en die 
we afschaffen. 

We verkiezen wijkgerichte politie en meer straathoekwerkers, dicht bij de mensen, boven peperdure came-
rasystemen. Camerasystemen kunnen immers een gevaar zijn voor de privacy en doen meer denken aan 
big brother.
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12. jONGe staD

Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren 
en zich amuseren. daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en 
engagement aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugd-
werk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer 
groene, openbare ruimte nodig. Plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven. daarnaast willen we voor 
jongeren de drempels verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.

Wat We WIlleN

1. Jongeren verdienen een plaats in de openbare ruimte
2. Infrastructuur op maat van jongeren en hun organisaties
3. laat jongeren mee de stad maken
4. Meer prikkels en mogelijkheden voor spel, sport, dans en cultuur
5. Repetitieruimtes voor muzikanten, zowel in Sint-niklaas als deelgemeenten
6. Voldoende werkingsmiddelen voor jongerenverenigingen

VIsIe

EEn. jonGeren verdienen een plaats in de openbare 
ruimte

de openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuis voelen, met voetbal- en basketbalveldjes, 
zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes. luifels om te schuilen voor de regen en onderdelen van skate-
parken nemen we op in de officiële lijst van straatmeubilair. Zo maken we het makkelijker die dingen te 
plaatsen. We zorgen ervoor dat er overal groen en open ruimte is op wandelafstand, plekken waar jongeren 
zich kunnen uitleven.

TwEE. infrastructuur op maat van jonGeren en hun 
orGanisaties

We voorzien meer lokalen voor jongeren, van huiswerkklasjes tot lokalen voor jeugdbewegingen. een 
 lokaal dat je je eigen kan maken, is een ankerpunt voor een jongerenwerking.

de infrastructuur van scholen openstellen kan een hefboom zijn om aan de noden te verhelpen, als inves-
tering in animatoren en conciërges.

de jeugdsector en sport- en dansverenigingen kunnen bij de organisatie van die nieuwe publieke ruimte 
een rol spelen. door activiteiten te organiseren in de schoolgebouwen kunnen we meer jongeren bereiken.

In alle deelgemeenten voorzien we fuifzalen in beheer van de stad onder het motto: betaalbaar en bereik-
baar.
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DriE. laat jonGeren mee de stad maken

Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen. 
We treden ze daarvoor tegemoet. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.

een goed functionerende jeugdraad vraagt om permanente professionele ondersteuning en zit verankerd 
in de jeugdverenigingen van de stad.

de jeugdraad moet initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad. dan kunnen jongeren punten op de agenda 
zetten.

We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen droppen en die ook kunnen 
laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe online 
inspraak medium.

ViEr. meer prikkels
Sporten en dansen moet toegankelijker en goedkoper. daarom bieden we laagdrempelige infrastructuur 
aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de kosten 
voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.

We richten openbare fitnessruimtes in waar jongeren goedkoop kunnen komen trainen.
Het aanbod van de Sint-niklase cultuurhuizen stemmen we af op jongeren zodat het cultuuraanbod voor 
jongeren hun aandeel in de stedelijke bevolking weerspiegelt.

Vijf. repetitieruimtes voor muzikanten, zowel in sint-
niklaas als deelGemeenten

We willen muzikaal talent in onze stad stimuleren door repetitieruimtes van verschillende grootte beschik-
baar te stellen vanuit de stad in de stadskern en ook in de deelgemeenten.

ZEs. voldoende werkinGsmiddelen voor 
jonGerenvereniGinGen
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13. ONDerWIjzeNDe staD

Onderwijs is net als gezondheidszorg, wonen en werk een basisrecht. de overheid heeft dan ook de plicht 
voor iedereen onderwijs te garanderen zonder financiële of andere drempels. Onderwijs moet de talenten 
van onze kinderen aanboren en ontwikkelen, hen kennis bijbrengen om de wereld te begrijpen, hen kritisch 
en weerbaar maken om die wereld beter te maken, hun creativiteit en vindingrijkheid stimuleren om aan 
de uitdagingen van morgen te werken. Onderwijs moet de hefboom zijn voor emancipatie en sociale gelijk-
heid.

Wat We WIlleN

1. Werk de financiële drempels weg
2. Werk de ongelijkheid weg
3. Verhoog de slaagkans van alle kinderen: kleinere klassen en meer leerkrachten
4. Onderwijs: een taak van de overheid. We werken nationaal toe naar één net en bevorderen alles wat de 

samenwerking tussen de netten kan verbeteren op stadsniveau
5. Autoluwe schoolomgevingen

VIsIe

EEn. werk de financiële drempels weG

de stad moet er bij de Vlaamse Overheid op aandringen dat kleuter-, lager en secundair onderwijs volledig 
kosteloos moeten worden. 

Voor de voor- en nabewaking is er bijkomend geld nodig zodat gezinnen daar niet meer op te hoge finan-
ciële drempels botsen.

We zorgen voor gezonde voeding op school. Samen koken met de leerlingen kan deel uitmaken van de 
lessen. de uitwisseling van de internationale keukens kan ook de verbinding tussen leerlingen, ouders en 
het schoolteam bevorderen.

TwEE. werk de onGelijkheid weG
We dringen bij de Vlaamse overheid aan op een langere gemeenschappelijke stam en op het uitstellen van 
de studiekeuze tot 16 jaar.

We organiseren een inschrijvingsbeleid dat elk kind een plaats garandeert in een gemakkelijk toeganke-
lijke, sociaal gemengde school.

DriE. verhooG de slaaGkans
We willen dat de stad bij de Vlaamse Overheid gaat pleiten voor kleinere klassen. In de kleuterschool en het 
eerste en tweede jaar lager onderwijs willen we ongeveer 15 kinderen in de klas. In de volgende jaren van 
het lager en het secundair onderwijs willen we maximaal 20 leerlingen in de klas.
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de stad moet op Vlaams niveau aandringen op een vervangingspool van leerkrachten. Wie werkloos is 
en een leraarsdiploma bezit, heeft recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon voor 
twaalf maanden.

Met een krachtige maatregel zoals de snellere vaste benoeming van TAdd-ers verbeteren we de werkze-
kerheid van jonge leerkrachten (TAdd: leerkrachten met een Tijdelijke Aanstelling van doorlopende duur).

ViEr. een taak van de overheid
We zien onderwijs niet als een concurrentiële markt tussen de verschillende netten. We werken nationaal 
toe naar één net en bevorderen alles wat de samenwerking tussen de netten kan verbeteren op stadsni-
veau.

Vijf. autoluwe schoolomGevinGen
Wij willen op termijn evolueren naar autovrije schoolstraten en autoluwe schoolomgevingen. Om dit mo-
gelijk te maken, ontwikkelen we een globaal fietsnetwerk dat elke school en elke wijk ontsluit, maken we 
gescheiden fietspaden op alle hoofdwegen naar scholen en investeren we in een betere uitbouw van gratis 
openbaar.

Op korte termijn maken we van elke straat in een schoolomgeving een fietsstraat. In een fietsstraat mogen 
auto’s de fietsers niet inhalen. deze school en fietsstraten maken we ook zone 20, zoals aanbevolen door 
greenpeace. daarnaast maken we ook van elke straat waar een auto een fietser niet veilig kan inhalen, 
zoals bijvoorbeeld de lindenstraat en de elisabethlaan, automatisch een fietsstraat. 
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14. DIVerse staD

de superdiversiteit van vandaag zorgt voor sterke troeven, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en 
kansen te bieden. dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid 
of slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander kleurtje hebt of als je naam een andere 
afkomst laat vermoeden. Racisme is geen excuus voor eigen falen, maar een trieste realiteit. Met de PVdA 
willen we de concurrentie tussen mensen die het moeilijk hebben uitschakelen. door voor genoeg sociale 
voorzieningen te zorgen. en door het racisme uit te schakelen.

Wat We WIlleN

1. We zorgen ervoor dat er in de stad genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt 
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben

2. We stellen een actieplan tegen het racisme op
3. We betrekken de verschillende gemeenschappen actief bij het beleid
4. Menswaardige opvang van vluchtelingen

VIsIe

EEn. open stad waar iedereen meetelt

We zorgen ervoor dat er in de stad genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt 
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben. 

We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en buurthuizen. daar kunnen 
buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

Het personeel van de stadsdiensten en van het stedelijk onderwijs wordt een afspiegeling van de diversiteit 
in de stad door streefcijfers (quota) vast te leggen.

We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en jongeren uit financieel zwakke 
gezinnen drastisch aan te pakken.

niet-Belgen betrekken we bij de Sint-niklase politiek. Met ondersteunings- en informatiecampagnes zorgen 
we ervoor dat ze actief hun gemeentelijk stemrecht gebruiken.

TwEE. een stad waar racisme Geen kans krijGt
We stellen een actieplan tegen het racisme op. Met concrete doelstellingen en een jaarlijkse evaluatie.

We installeren in het gemeentehuis een laagdrempelig meldpunt tegen racisme en discriminatie.

We voeren proactieve praktijktesten in om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en 
de arbeidsmarkt.
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DriE. de Gemeenschappen actief betrekken

We verdedigen een actief intercultureel beleid, met in de publieke ruimte een overlegde plaats voor ver-
schillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten.
We organiseren de dialoog en we betrekken de verschillende gemeenschappen bij de stedelijke organi-
satie van religieuze feesten en tradities.

We betrekken ook de ‘bruggenbouwers’ in onze stad. dat zijn die mensen die zich dagelijks inzetten om 
het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad en 
willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

ViEr. menswaardiGe opvanG van vluchtelinGen
We voorzien een passend woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen.
de lokale Sint-niklase Politie doet geen huiszoekingen bij burgers die mensen zonder papieren onderdak 
bieden. Ook is dringende medische hulpverlening een recht.
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betaalbaRe
EN OPENBARE 
RUSTHUIZEN verover  

de stad

sint-niklaas.pvda.be



15. seNIOreN staD

Wie met pensioen gaat heeft, afhankelijk van zijn of haar scholingsgraad en de fysieke en mentale belasting 
van de loopbaan, nog veel levensjaren voor zich en plant ‘een nieuw leven’. na jaren van hard werken heb 
je dat ook verdiend. Je wil voor de kleinkinderen zorgen, je wil erop uit, je wil dingen doen waarvoor je 
voordien nooit tijd vond.

Wat We WIlleN

1. Betaalbare woningen en zorg
2. Inspraak en communicatie
3. We voorzien voldoende buslijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare wandelafstand
4. We zorgen als stad voor laagdrempelige culturele en ontspannende initiatieven voor senioren en onder-

steunen de seniorenverenigingen maximaal

VIsIe

Senioren willen zolang mogelijk deelnemen aan wat de samenleving biedt. Ze willen een waardig leven 
blijven leiden, zonder angst voor armoede of voor gebrek aan zorg. Ze mogen niet bang zijn een last te 
gaan worden voor hun kinderen. de stad heeft samen met de andere overheden de sleutels voor een 
volwaardige seniorenzorg in handen. Ze kan een regiefunctie uitoefenen voor mutualiteiten, voor welzijns-, 
thuiszorg- of seniorenorganisaties. Ze beschikt ook over haar eigen dienstverlening.

EEn. betaalbare woninGen en zorG
In elke deelgemeente voorzien we dienstencentra waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen. 

Het OCMW moet instaan voor de betaalbaarheid van zijn serviceflats en woonzorgcentra. 

We voeren een maximumfactuur van 855 euro in voor de stedelijke openbare woonzorgcentra. geen winst 
op de zorg!

Voldoende kwalitatief aanbod voor thuiszorg: thuisverpleging, poetshulp, levering van gezonde maaltijden.

TwEE. inspraak en communicatie
We maken een lokaal ouderenbeleidsplan voor de stad en voorzien voldoende werkingsmiddelen voor de 
seniorenraad. die moeten meer in de buurten verankerd zijn.
Bij de stedelijke dienstverlening zetten we in op ondersteuning van niet-digitale burgers. dit kan gebeuren 
door een apart ruimte te voorzien in het stadhuis waar personeel speciaal is voorzien en opgeleid om niet-
digitale burgers te helpen bij de dienstverlening. 
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DriE. mobiliteit, kwaliteitsvolle openbare ruimte en 
veiliGheid

We voorzien voldoende buslijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare wandelafstand. 
We verbieden het sluiten van bushaltes vlakbij dienstencentra.
de bus nemen wordt voor senioren gratis. Voor alle 65-plussers, en niet alleen voor senioren in armoede, 
voorzien we taxicheques.
We leggen meer en veiliger fiets- en voetpaden aan. de toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen en 
diensten verbeteren we. We voorzien voldoende rustbanken met rugleuningen in de openbare ruimte.

We zorgen voor een goede openbare verlichting, verbeteren zo het sociaal contact en verminderen zo het 
onveiligheidsgevoel.

door regelmatig bezoek van de wijkagent aan activiteiten van seniorenverenigingen en aan dienstencentra 
verbeteren we de bekendheid van de senioren met de wijkagenten.

ViEr. cultuur en ontspanninG
We zorgen als stad voor laagdrempelige culturele en ontspannende initiatieven voor senioren en onder-
steunen de seniorenverenigingen maximaal. Senioren hebben recht op ontspanning en ontmoeting. We 
nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.
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vleugelsgeef ons

⊲ kies een affiche en hanG ze uit

⊲ like & share onze visuals op  

de sociale media

steUN ONze campaGNe

sint-niklaas@pvda.be
www.sint-niklaas.pvda.be

drukkosten: 9 euro
Te koop voor 5 euro of vrije bijdrage


