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Tim De Roeck
Dag lezer,

Bedankt dat je de tijd neemt om deze krantje 
ter hand te nemen en alvast de eerste pagina 
te lezen. En geloof me: je zal verrast zijn 
door wat je zal ontdekken over Groen Sint-
Niklaas. We zijn er niet alleen in geslaagd 
een ambitieus toekomstplan uit te zetten, 
maar ook 41 sterke doeners te verzamelen 
in een diverse ploeg.

Na twee prikkelende legislaturen in het 
bestuur van Sint-Niklaas kunnen we een 
mooi resultaat voorleggen. De stad maakt 
een groene golf door, de fietser en wande-
laar komen steeds meer op de eerste plaats, 
kinderen krijgen veilige plekken om te 
spelen en we zorgen solidair voor de meest 
kwetsbaren.

Maar...

Het werk is nog lang niet klaar. Sint-Nikla zen-
aren zijn kritische, maar betrokken burgers.  
Wij geloven meer dan ooit dat goede participa-
tie en samenwerking met inwoners van onze 
straten, wijken, buurten en deelgemeenten 
de enige weg is om samen te bouwen aan een 
stad waar wij allen fier op kunnen zijn.

Sint-Niklaas heeft veel troeven. Vele geën-
gageerde burgers, begeesterde en creatieve 
ondernemers, duizenden scholieren die 
onze toekomst mee vorm kunnen geven, 
spelende kinderen, gemotiveerde sport-
verenigingen, dynamische jeugdbewegingen 
en actieve senioren. Kortom: iedereen heeft 
zijn plaats in Sint-Niklaas.

Lees hoe wij jou trots willen maken op jouw 
stad.

Tim De Roeck 
Voorzitter Groen Sint-Niklaas

Groen Sint-Niklaas
WEDO Stationsstraat 41
9100 Sint-Niklaas
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Op terras met Tunrayo Adeolu, de 
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‘Iedereen mee in een 
divers Sint-Niklaas’

De ergste zomerhitte is achter de rug, 
de Sint-Niklase Stationsstraat herleeft. 
Gezwind waait Schepen Sofie Heyrman 
het Groen-hoofdkwartier binnen. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen voert ze de 
Groene troepen aan. Ze heeft net vier 
koppels getrouwd. Morgen volgen er nog 
vijf: “Trouwers doe ik ontzettend graag. 
Je leert keiveel nieuwe mensen kennen.”

Lijsttrekker 

Sofie

Als Schepen van Burgerzaken staat Sofie in voor de 
huwelijken. Honderden koppels mocht ze de afge-
lopen 6 jaar in de echt verbinden. Door de voorge-
sprekken die ik voor huwelijken voer, leer ik keiveel 
nieuwe mensen kennen. Je hoort hun verhalen. Ik 
kan ontzettend genieten van de verhalen van men-
sen. Dat heb ik altijd gehad. Ik luister naar wat hen 
beweegt en op hun beurt stellen zij mij ook vragen. 
Een trouw is een fantastisch moment: iedereen is 
content, de emoties die daarbij komen kijken… 

Je bent deelgenoot van één van de fijnste momen-
ten in iemands leven. Ik schrijf ook voor ieder kop-
pel dat ik vooraf zie een persoonlijke speech. Alles 
samen meer dan honderd per jaar.”

Sofie draait al even mee in de Sint-Niklase politieke 
leven. Toch kwam ze eerder toevallig in de politiek 
terecht:
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Ondertussen  
in de  
deelgemeentes

Johan Hessels  
voor Belsele
Goed onderhouden trage wegen, nog meer 
groen waar het maar kan, sterke wijkwerking 
en blijvend openbaar vervoer van en naar 
Belsele: daar wil Johan Hessels, nestor van 
onze lijst zich voor inzetten. In Belsele wil hij 
ook meer voorzieningen voor de jeugd zoals 
uitbreiding van het speelbos Mierennest en 
een jeugdlokaal. 

Michiel Paelinck  
voor Sinaai
Michiel Paelinck, kandidaat uit Sinaai, staat 
voor groene mobiliteit. Zo wil hij uitbreiding 
van de fietspaden en openbaar vervoer naar 
aangrenzende gemeenten, openstelling van  
boerenwegen en de verbinding van de 
natuurgebieden. Ook gaat hij voor het ver-
der ontwikkelen van het oude kerkhof tot 
dorpspark en voor een opwaardering van de 
boerenmarkt.

Gino Wielandt  
voor Nieuwkerken 
“De authenticiteit van Nieuwkerken is voor 
vele inwoners erg belangrijk,” legt Gino ons 
uit. Het oude (eigen) postnummer 2770 leeft 
er nog heel erg. “Een gezellig dorpsplein 
met speeltuintje, een hondenuitloopweide in 
het nieuwe park en meer rustbanken her en 
der zouden het contact tussen de inwoners 
nog versterken.” Daarnaast kunnen volgens  
Gino een uitgebreid intergemeentelijk mobi-
liteitsplan, meer bomen en grachten de 
waterhuishouding en luchtkwaliteit sterk 
verbeteren.
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Door mijn werk als schepen heb ik geleerd dat 
er heel veel verschillende Sint-Niklazen zijn. De 
ambitie is om een beleid uit te tekenen dat goed 
is voor ál die groepen mensen.

Sofie Heyrman

“Politiek is een rechtstreeks uitvloeisel van mijn 
engagement in de scouts, waar ik zeven jaar lang 
in leiding stond. Engagement was bij ons thuis 
heel normaal: mijn ouders zeiden ook steevast 
ja als ze om hulp gevraagd werden. Naast mijn 
studies psychologie in Gent hield ik mij bezig 
met vrijwilligerswerk: huiswerkbegeleiding aan 
Chileense en Turkse kinderen. Het politieke 
engagement kwam er eigenlijk eerder en stoe-
melings: tijdens de braderij in de Ankerstraat 
troonde een vriend mij mee   naar het toenmalige 
‘clublokaal’ van Groen.

Vooral het sociale aspect sprak mij aan, naast  
milieu en de aandacht voor de Noord-Zuidproble-
matiek. Thema’s waar ik tijdens mijn scouts-
carrière ook al mee bezig was. Ik sloot mij aan bij 
de partij, maar zonder grote ambities. 

Even organisch kwam ik bij de gemeenteraads-
verkiezingen in 2000 op de lijst terecht: aanvan-
kelijk was ik dat helemaal niet van plan, maar er 
was een nijpend gebrek aan vrouwen op de lijst, 
dus hapte ik toe. Ik raakte verkozen en belandde 
in de gemeenteraad in de oppositie. Het fietspad 
door het park en het begraafbos zijn twee reali-
saties uit die tijd waar ik nog steeds met enige 
trots op terugkijk.”

De volgende legislaturen verruilde Sofie de 
oppositiebanken voor de meerderheid en werd 
ze schepen, onder andere bevoegd voor Welzijn 
en Sociale zaken.  

Welke stenen heb je de 
afgelopen jaren mee kunnen 
verleggen?

“Heel belangrijk vind ik de ontwikkeling van het 
armoedeplan. Dit plan gaat voor een heel brede 
aanpak: enerzijds een samenwerking opzetten 
tussen de verschillende diensten van de stad en 
organisaties die zich met armoede bezighouden. 
Anderzijds zijn er concrete projecten – groot 
en klein - waarmee we het leven van heel wat 
mensen beter proberen te maken. Dat gaat van 
fietsen ter beschikking stellen tot het uitwerken 
van een buddysysteem voor vluchtelingen en het 
ondersteunen van sociale tewerkstelling.

Een tweede belangrijke is het lobbenstadmodel. 
We hebben door de jaren heen een visie ontwik-
keld over hoe we de stad willen organiseren en 
vrijwaren. Een van de hoofddoelstellingen is om 
groen de stad binnen te brengen.

Samen met de coalitiepartners hebben we een 
aantal keuzes gemaakt die richtinggevend zijn 
voor de toekomst: het Welzijnshuis, de opening 
van een vierde kinderdagverblijf, een autovrije 
Stationstraat, Sint-Niklaas fietsstad…

Uiteraard blijven er binnen die projecten nog tal 
van uitdagingen, maar er zijn een aantal belang-
rijke stappen gezet.”

Daarnaast draag je diversiteit 
hoog in het vaandel.

“Door mijn werk als schepen kom ik met heel 
veel mensen in contact. Door de jaren heen heb 
ik geleerd dat er heel veel verschillende Sint-
Niklazen zijn. Niet elke inwoner heeft van thuis 
dezelfde kansen en vaardigheden meegekregen. 
Dat motiveert mij om daar iets mee te doen.

We leven in een ontzettend diverse stad. De 
maatschappij is zoals ze is en het is mijn missie  
om daar op een positieve manier mee om te gaan 
en anderen te overtuigen om dat ook te gaan 
doen. Met interesse en respect voor de verschil-
len die er zijn.”

Is er nog tijd voor een leven 
naast de politiek?

“Naast mijn politieke bezigheden, werk ik nog 
twee halve dagen per week bij Vesta, een voor-
ziening die mensen met een verstandelijke 
beperking ondersteunt. Dat voelt voor mij soms 
als thuiskomen: je kent de achtergrond van de 
mensen die er wonen. Zorgen voor mensen, een 
warm contact onderhouden: dat zijn dingen die 
heel dicht bij mezelf liggen. De politiek lokt me 
meer uit mijn comfortzone. Al zijn er ook over-
eenkomsten: je zet je ten volle in om het leven 
van de bewoners zo goed mogelijk te maken.

Mocht ik nu niet politiek actief zijn, dan had ik mij 
wel geëngageerd in het oudercomité van de school 
van mijn kinderen of in een dans vereniging.“

Welke uitdagingen liggen er 
de komende jaren nog in het 
verschiet?

“Op het vlak van ruimtelijke ordening: enerzijds 
zorgen voor kwalitatief wonen voor iedereen en 
aan de andere kant meer open ruimte creëren. 
Dorpskernen van de deelgemeentes hun lande-
lijk karakter laten behouden, met aandacht voor 
groen en landbouwgebied in de buitengebieden. 
Daarnaast meer aandacht voor fietsers en zachte 
weggebruikers: we hebben nog een weg af te 
leggen zodat ze zich overal op een veilige manier 
door de stad kunnen verplaatsen. 

Daarnaast vooral de strijd tegen armoede en voor 
diversiteit. Via voldoende sociale tewerkstelling 
en het verder uitbouwen van de sociale dienst-
verlening. Maar ook door bijvoorbeeld de inte-
gratie van vluchtelingen. Door hen Nederlands 
te laten leren kunnen ze een job kunnen vinden 
en hun kinderen naar school laten gaan. Zo veel 
mogelijk mensen moeten zich goed voelen in 
deze stad.

Heel wat groepen mensen verdienen speciale 
aandacht. De ambitie is voor álle groepen mensen 
een goed beleid uit te tekenen.

En niet te vergeten: politiek toegankelijk maken 
en luisteren.”

Slagzin van de Groencampagne 
is #Fier op Sint-Niklaas.

“Fier op Sint-Niklaas sluit goed aan bij wie ik ben. 
Van nature ben ik een pleaser: ik heb graag dat 
iedereen content is.

We willen de stad gezelliger maken, mensen 
goesting geven om in Sint-Niklaas uit te gaan. 
Dat kan door openbare ruimte meer als 
leefruimte op te vatten. Plaatsen waar het voor 
iedereen goed toeven is. Een voorbeeld hiervan 
is het skatepark aan de Witte Molen, dat onder-
tussen ook andere gemeentes geïnspireerd 
heeft. Meer places to be voor verschillende 
leeftijden: plaatsen waar mensen naartoe willen 
gaan en elkaar kunnen ontmoeten.
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Wout  
De Meester
Schepen

Voor Schepen Wout De Meester 
is het zonneklaar: “Sint- 
Niklaas is een fietsstad!” 
Vorige legis latuur werd al 
veel werk verricht, maar voor 
Wout is het werk nog niet af. 
“We willen fietssnel wegen 
tussen de deelgemeenten, 
fietsvriendelijke woonkernen 
met extra verkeersveilige 
schoolomgevingen en natuurlijk 
een grote toename van veilige 
en comfortabele fietspaden.”

Bart De 
Bruyne
Gemeenteraadslid

“Het spoorwegviaduct loopt als 
een betonnen afsluiting door de 
stad. Door vergroening kunnen 
we hier een veel aangenamere 
plaats van maken,” zegt ge-
meenteraadslid Bart De Bruyne. 
“Door klim- en hangplanten aan 
te brengen op het viaduct gaan 
de leefbaarheid én de schoon-
heid van het viaduct er stevig op 
vooruit. Dat kunnen we combi-
neren met een beter gebruik van 
de ruimte onder het viaduct.”

Bart  
Foubert
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Bart Foubert  
wil meer bos zien in Sint- Niklaas. 
“Onze stad heeft nood aan een 
groot (speel)bos in elke deel-
gemeente en bij elke stadslob,” 
vindt Bart. “Het zou in één klap 
de grootste aanplant van bossen 
in de Sint-Niklase geschiedenis 
worden!”

Liliane  
Verbeke
OCMW-raadslid

OCMW-raadslid Liliane  
Verbeke weet wat Sint-Niklaas 
nodig heeft: “Een concreet plan 
voor 90 extra sociale huurwonin-
gen per jaar.” Die extra wonin-
gen zorgen ervoor dat goedkoop 
en kwalitatief wonen verzekerd 
worden. “Zowel via sociaal wo-
nen als op de private markt”, 
besluit Liliane.

Aster  
Baeck
Gemeenteraadslid

Leegstaande panden kunnen 
beter, vindt gemeenteraadslid 
Aster Baeck. “Leegstaande of 
onderbenutte (winkel)panden 
kunnen meer gebruikt worden 
door Sint-Niklase verenigin-
gen,” vindt Aster. “Ook onder-
nemers, creatievelingen of 
buurtinitiatieven zouden deze 
panden zeker kunnen bevolken. 
De rol van de stad is dan om 
vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen.”

Hamza  
Ouchan
Hamza Ouchan is duidelijk: 
“Voor de aanvraag van grote 
ruimtelijke projecten moet sa-
men met de buurt bekeken wor-
den hoe de noden in de buurt 
kunnen worden meegenomen 
in dat nieuwe project.” Dit wil 
Hamza doen om de burgers van 
meet af aan te betrekken bij 
dergelijke projecten. “Zo kan er 
bijvoorbeeld publieke groene 
speelruimte bijkomen of kun-
nen er veilige fietsdoorsteken 
aangelegd worden.”

Mia  
Mortier
Gemeenteraadslid

Voor gemeenteraadslid Mia 
Mortier moet Sint-Niklaas een 
open stad zijn die blijft investe-
ren in onderwijs en cultuur.

Verder moeten het Welzijnshuis 
en het OCMW meer aandacht 
krijgen. “We hebben nood aan 
extra hulpverleners,” vertelt 
Mia. “Zo kunnen we een snelle 
en aangepaste dienstverlening 
verzekeren voor mensen die een 
moeilijke periode doormaken. 
Wel-zijn is iets voor iedereen.”

Annelies  
Van den 
Brande
Annelies Van den Brande vindt 
dat Sint-Niklaas een anti-
discriminatieplan mist. “Een 
dergelijk plan schakelt, samen 
met de betrokken sectoren, 
uitsluiting op de arbeids- en 
huurmarkt uit,” aldus Annelies. 
“Zo een plan is voor mij dan ook 
een grote prioriteit. In Sint- 
Niklaas is geen plaats voor  
discriminatie.”

Tunrayo 
Adeolu
“Met Jong Groen willen we gaan 
voor een gezellig Sint-Niklaas en 
een auto luwe Grote Markt speelt 
daarin de absolute hoofdrol,” 
aldus Tunrayo Adeolu. “In plaats 
van een eiland, willen we een 
markt met ruimte voor terrasjes, 
groen en verplaatsbare speele-
lementen voor de allerkleinsten. 
In combinatie met wandel- en 
fietspaden wordt onze Grote 
Markt zo een ware trekpleister 
waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Zo wordt onze stad 
gezelliger én groener!”

Tim De 
Roeck 
Voorzitter

De wijk wordt de kern van  
samenwerking als het afhangt 
van voorzitter Tim De Roeck. 
“De kern van samenwerking 
tussen Sint-Niklazenaren en de 
stad en tussen wijk bewoners 
onderling.” Tim pleit voor wijk-
budgetten waarmee wijkideeën 
gerealiseerd kunnen worden. 
“Zo zetten we de wijkgerichte 
aanpak van de stadsdiensten 
verder.”
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De speelterreinen die we al realiseerden kregen een plaatsje op de 
Speelkaart, die we aan elk kind in Sint-Niklaas bezorgden. Deze 
legislatuur klokken we af op 23 nieuwe en vernieuwde speelter-
reinen. En er zullen er de volgende jaren nog heel wat bijkomen.”

4 Het fietsbeleid

“Samen met de coalitiepartners hebben we onze 
schouders gezet onder de promotie van de fiets als 

het vervoersmiddel bij uitstek in de stad. Via de Fietsconferenties 
hadden de fietsers zelf inspraak in het uitzetten van de priori-
teiten op het vlak van infrastructuur en veiligheid. We zijn op dit 
moment misschien nog geen fietsstad, maar we zijn wel vastbe-
raden om er een te worden én te blijven.”

5 Het wijkcirculatieplan

“De leefbaarheid en de verkeersveiligheid verhogen 
en tegelijk meer kwalitatieve en groene ruimte creë-

ren in de binnenstad. Dat waren de uitdagingen die voor ons lagen 
bij de ontwikkeling van dit plan. Door tal van inspraakmomenten in 
de verschillende wijken toetsten we onder andere af welke straten 
eenrichtingsverkeer zouden krijgen, waar we parkeerplaatsen 
konden inplannen… We kozen ervoor om de stad niet langer te zien 
als het exclusieve rijk van koning auto. Binnen de stad trekken we 
de kaart van de fiets; de auto is er ‘te gast’. Soms moet je knopen 
durven doorhakken.”

6 Het lobbenstadmodel

“Sint-Niklaas is door de jaren heen als een olievlek 
uitgedijd, ten koste van de open ruimte. Om die groei 

meer richting te geven, ontwikkelden we met dit bestuur het 
lobbenstadmodel. Hierin zien we de stad als de lobben van een 
blad of de vingers van een hand. Die vingers zijn assen waarrond 
bebouwing en vervoer georganiseerd worden. Tussen die vingers 
is er plaats voor groene ruimte. Bedoeling is dat iedereen op wan-
delafstand kan genieten van de voordelen van de stad (vervoer, 
diensten, winkels) én groene ruimte binnen handbereik heeft. 

Door het lobbenstadmodel kunnen we bouwen aan een duur-
zaam opgebouwde stad. Dit model brengt het mobiliteitsplan, 
het circulatieplan en het klimaatplan mooi samen in één visie.”

7 De bebossing

“De vorige zes jaar breidden we Puitvoet met meer 
dan 13 voetbalvelden uit. Dat is echter nog maar 

een begin. Het is onze ambitie om in elke deelgemeente en elke 
stadslob een bijkomend bos te creëren. De eerste stap is daar al 
gezet: in elke deelgemeente hebben we werk gemaakt van een 
speelbos binnen de dorpskern. Op dit elan willen we verdergaan: 
naast het zuidelijk stadsrandbos op Puitvoet willen we er in de 
toekomst in de noordelijke stadsrand ook een.”

8 Jeugdwerking

“Sint-Niklaas is de Vlaamse jeugdbewegingsstad bij 
uitstek en dat mag gerust in de verf gezet worden. 

De afgelopen legislaturen investeerden we stevig in de infra-
structuur van jeugdgroepen. Veel groepen kregen eindelijk een 
deftig onderkomen. De laatste zes jaar werkten we ook de laatste 
knelpunten weg.

Achter de schermen hervormden we de structurele ondersteu-
ning: jeugdwerk heeft in onze stad nu meer en rechtstreekser 
inspraak in het beleid en kan rekenen op ondersteuning van pro-
fessionele krachten.

Daarnaast is er de Dag van de Jeugdbeweging. Van een klein-
schalig initiatief groeide dit dankzij zeer gedreven vrijwilligers 
uit tot een geweldig evenement dat we met graagte een stevig 
duwtje in de rug blijven geven.”

9 De vergroening van de 
speelplaatsen

“Door een samenwerking met verschillende actoren 
binnen de scholen zelf, de stad en professionele partners werden 
tal van grauwe, betegelde speelplaatsen omgetoverd in groene 
speeloases. De teller staat ondertussen op 12 grote en kleinere 
realisaties. Tot grote tevredenheid van kinderen, ouders en leer-
krachten. Dit project willen we in de toekomst zeker verderzetten.”

10 Jeugdcultuur

“We zijn volop bezig met de voorbereiding 
van de opstart van een werfplek voor jeugd-

cultuur met atelierruimtes, repetitieruimtes, ruimte om te expe-
rimenteren met elektronische muziek en nog zoveel meer. Een 
vrijplaats waar jonge creatievelingen van allerlei slag zich kunnen 
uitleven en ontwikkelen. Een groot deel van de middelen is er al en 
ook de structuur staat volop in de steigers, maar voorlopig staan 
we minder ver dan we hadden gehoopt.”

11 Trage wegen

“Voor elke deelgemeente werkten we een 
trage wegenplan uit: fiets- en voetgangers-

verbindingen en -wegels tussen de velden of tussen huizen door. 
Het plan is er, maar de realisatie blijkt heel wat minder eenvoudig. 
Hier ligt nog werk op de plank.”

12 Dierenwelzijn

“De voorbije jaren kwamen er de eerste 
hondenuitloopweiden bij. Die vervullen voor 

heel wat mensen een belangrijke sociale functie. Via hun hond 
ontmoeten ze mensen, leggen ze nieuwe sociale contacten. Daar 
willen we verder op inzetten. Een andere realisatie is het zwerf-
kattenbeleid. Hier werken we met vrijwilligers samen om o.a. via 
sterilisatie de zwerfkattenpopulatie onder controle te krijgen.”

Niels Blomme – wel jong maar niet  
gek– staat op 2 op de Groene provincielijst. 
Deze bezige bij staat de groene schepenen 
Wout De Meester en Sofie Heyrman als 
kabinetsmedewerker met raad en raad bij. 
Daarnaast is hij ondervoorzitter voor de 
lokale afdeling van Groen. We polsten naar 
zijn drijfveren en plannen.
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De 12 werken 
van Wout

Gepokt en gemazeld binnen de 
jeugdbeweging als leider bij KSA 
Reinaart, actief in de jeugdraad en 
de fietsersbond en niet te beroerd 
om tijdens debatten op school het 
woord te nemen: het stond in de 
sterren geschreven dat Wout De 
Meester vroeg of laat in de politiek 
zou belanden.  
 
 

 
 
 
 
 

“In een stad als Sint-Niklaas is de politiek vrij toegankelijk. De lijnen 
tussen burger en bijvoorbeeld een schepen of bepaalde diensten  
zijn kort. Dat zorgt ervoor dat je ook als geëngageerde burger iets 
mee kan veranderen, op het beleid kan wegen. Dat heeft mij mee 
gemotiveerd om zelf de stap naar de politiek te zetten.”

“Aan de zijlijn blijven staan is niets voor mij” was en is zijn devies. 
Nadat hij in 2006 voor het eerst op een lijst belandde, ging het 
behoorlijk hard voor Wout. Als voorzitter van Groen Sint-Niklaas 
was hij steun en toeverlaat van schepen Sofie Heyrman. In 2012 
vervoegde hij Sofie in het schepencollege als schepen voor jeugd, 
natuur en duurzaamheid. “Deze bevoegdheden liggen mij echt 
nauw aan het hart. Het zijn thema’s waarmee ik vanuit mijn achter- 
grond bij de jeugdbeweging én van thuis uit veel affiniteit heb. 
En ik word geruggensteund door een bevlogen en enthousiaste 
administratie. Bijzonder fijn om mee samen te werken! Elke  
realisatie is voor een groot deel hun verdienste.”

Wout heeft de afgelopen legislatuur allesbehalve stilgezeten en 
meer dan één steen verlegd. Een overzicht in 12 Werken en Werven.

1 Het klimaatplan

“Een evidente nummer één. Met dit bestuur hebben 
we belangrijke keuze gemaakt: we willen van deze 

stad een klimaatneutrale stad maken. Concreet wil dit zeggen 
dat de CO2 die we als stad uitstoten de draagkracht van de aarde 
niet overschrijdt. Dit plan is ontstaan vanuit een brede werkgroep 
met partners uit verschillende domeinen, niet alleen binnen de 
stadsdiensten maar ook uit de privésector. Waar willen we als 
stad binnen 30 jaar op klimaatvlak staan en hoe kunnen we dat 
doel bereiken? Van energiezuinigere stadsgebouwen over zelf 
energie opwekken tot ingrepen op mobiliteitsvlak om de CO2-
uitstoot te beperken: het plan begint ondertussen zijn vruchten 
af te werpen.”

2 Baas in Sint-Niklaas – 
Sint-Niklaas kindvriende-
lijke stad

“We organiseerden een grootschalige bevraging bij 3500 kinde-
ren en jongeren in onze stad. De centrale vraag luidde: wat zou 
Sint-Niklaas volgens jullie beter kunnen maken? Uit de honder-
den ideeën selecteerden we een hele resem beleidsvoorstellen 
die we de komende jaren in de praktijk willen brengen. Kinderen 
en jongeren spelenderwijs actief betrekken in het beleid vind ik 
erg belangrijk.”

3 De uitbouw van speelter-
reinen en de Speelkaart

“Bij elke (her)inrichting van een speelterrein in de 
verschillende wijken zijn we eerst naar de kinderen getrokken 
om hen te vragen wat ze fijn vinden, waar ze graag spelen en hoe 
ze dat het liefst doen. Aan die wensen en dromen proberen we zo 
goed mogelijk tegemoet te komen.

Het paradepaardje is ongetwijfeld de ontwikkeling van het terrein 
rond de Witte Molen, waar we een wijkpark uit de grond stamp-
ten met tal van speelmogelijkheden, vergroening én een BMX- 
en skatepark. Bij de totstandkoming van dit skatepark hielden 
jongeren van meet af aan zelf de pen vast. Zij zijn immers dé 
experts. Dat deze site een pareltje in zijn genre werd, is in de 
eerste plaats hun verdienste.

Op een zonnige zondag, zit ik op het 
terras met Tunrayo Adeolu, de 22-jarige 
energieke ‘Jong-Groene’ spring-in-‘t-
veld, nummer 3 op onze lijst. Tussen het 
studeren door vindt ze even de tijd om 
zich aan ons voor te stellen.

Kort, wie is Niels Blomme?

“Een jonge geëngageerde doener die via de 
jeugdbeweging, NGO’s én de politiek de wereld 
beter wil maken. Ik geloof in duurzaamheid, 
ben veggie en heb bewust geen auto.”

Wat motiveert je precies om 
op de tweede plaats op de 
provincielijst te staan?

“Ik moet toegeven dat ik eigenlijk geen grote 
fan ben van de provincies zoals die er nu uit-
zien. Ik zou liever ‘stadsgewesten’ in de plaats 
zien komen. Een stad als Sint-Niklaas heeft 
eigenlijk veel minder gemeen met pakweg 
Eeklo of Ronse dan met naburige gemeenten 
als Stekene, Temse of Hamme. 

Het spreekt dus vanzelf dat overleg tussen 
nabijgelegen gemeentes veel doeltreffender 
zou zijn. Er bestaan nu wel al intercommunales, 
maar die blinken niet uit in controleerbaarheid 
en transparantie. Maar: zolang de provincies 
bestaan willen we ze zo positief en efficiënt 
mogelijk inzetten.”

Wat kan Groen op provinciaal 
niveau dan betekenen?

“Ik geloof dat Groen echt mee het verschil kan 
maken in het opzetten en stroomlijnen van het 
intergemeentelijk overleg. Heet hangijzer hier-
bij is het beleid rond ruimtelijke ordening. Daar 
hanteren gemeentes en provincie al te vaak een 
verschillende visie, waardoor soms waardevolle 
projecten stranden. 

Toch denk ik dat de provincie op vele vlakken nog 
een rol kan spelen: 

bij het werken aan meer bos in de buurt, het 
behouden van de landbouw(gronden) in de 
stad, het uitbreiden en verbeteren van fiets-
snelwegen en groenere en gezelligere steden 
mogelijk maken.”

Heb je al enkele concrete 
voorstellen klaar?

“Ik heb al enkele voorstellen in gedachten. 
Dicht bij huis, in het recreatiedomein De Ster 
bijvoorbeeld: werken aan verenigingsabonne-
menten, meer investeren in hygiënische 
toiletten en stranddouches, het vergroten en 
vergroenen van het grondgebied, uiteraard met 
aandacht voor de buurt.

Als fervente fietser wil ik ook pleiten voor 
het verbreden en zelfs heraanleggen van de 
Mechelen-Terneuzenwegel. Ook het creëren 
van veilige fietsverbindingen op ‘zwarte punten’ 
staat hoog op mijn agenda. Enkel door stevige 
investeringen in infrastructuur kunnen we van 
de fiets een serieus alternatief maken. Fietsers 
uit Sint-Niklaas en de deelgemeenten zouden in 
één ruk probleemloos en veilig naar alle omrin-
gende gemeenten moeten kunnen rijden.”

“Oost-Vlaanderen is misschien wel de meest 
verscheidene van alle Vlaamse provincies. We 
kunnen misschien niet bogen op een eigen 
identiteit zoals in Limburg, maar door beter 
en meer overleg kunnen van die verschillen 
onze sterkte maken. En zo kunnen we onder 
de provinciale vlag nog mooie, duurzame en 
ecologische projecten realiseren. Daar wil ik 
vol voor gaan.”

Naast Niels willen ook Ummü Almaci (plaats 5) 
en Bart Van Gasse (plaats 8) de groene stem 
vertolken op de lijst voor de provincieraads-
verkiezingen. Je kan hen alle drie je stem 
geven, ze zijn die zeker waard!

Wat betekent jong zijn en 
opgroeien in Sint-Niklaas 
voor jou? Welke troeven 
heeft SN voor jongeren?

Sint-Niklaas heeft voor mij alle troeven van 
een grootstad gecombineerd met een dorps-
gevoel. Ik groeide op aan het ‘tofste’ plein, 
het Leopoldplein, waar ik urenlang speelde 
onder het wakende oog van mijn mama en 
mijn buren. We wandelden en fietsten veel en 
kwamen veel buiten. Er was een echt ‘gezel-
ligheidsgevoel’, iets wat we als stad nog meer 
moeten aanmoedigen.

Waar komt je groene 
politieke engagement 
vandaan?

Via mijn oma, Frieda Groffy, die jarenlang café 
de Globe uitbaatte, kwam ik al vroeg in contact 
met allerlei culturen. Dat heeft mijn maat-
schappelijke en politieke interesse gewekt. 
Ik hou van probleem- en oplossingsgericht 
denken. Ik wil door goede samenwerking met 
(politieke) partners werken aan dingen waar de 
bevolking van de stad beter van wordt. Daarom 
koos ik overtuigd voor de ‘doeners’ van Groen. 
Zij staan hiervoor open, zonder hun eigenheid 
te verliezen en dat spreekt me aan. Met de 
ganse, bruisende ploeg Jong-Groenen willen 
we een verschil maken!

Welke speerpunten wil je als 
jong-groene hoog op de Sint-
Niklase agenda zetten?

Dat de stad gezelligheid stimuleert – zelfs op zon-
dag-, dat er een autoluwe stad op mensenmaat 
komt, die de bewoners uit hun huizen lokt en 
samen buiten brengt, waar er altijd iets te doen 
is. Er gebeurt al veel, maar we moeten naast 
de jongeren die lid zijn van verenigingen ook de 
ongebonden jongeren meekrijgen in het verhaal. 

Verder moeten we de leegstand creatief weg-
werken, denk maar aan een aantal lege panden 
de Stationsstraat. Sint-Niklaas kan bijvoor-
beeld via pop-ups veel levendiger worden.

Wat heb je voor ogen als je 
iets verder in de toekomst 
van Sint-Niklaas kijkt?

Meer ‘wel-zijn’ in alle mogelijke betekenissen 
van het woord en de Grote Markt die door water-
partijen en nog meer groen een levendige ont-
moetingsplaats op mensenmaat wordt.

Tunrayo Aduleu vormt samen met Aster Baeck, 
Sander Vandenhende, Fatjona Hoxha, Siska De 
Wolf, Jonas De Cauwer, Nele Van Vaerenbergh en 
Niels Blomme de sterke, jonge ploeg van Groen.

Tunrayo  
Adeolu

Niels  
Blomme

In Sint-Niklaas kan 
je als geëngageerde 
burger mee iets 
veranderen.
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41 groene doeners

 
1

Sofie Heyrman
2 Familie en vrienden - dansen - betrokken - 

diversiteit in vele vormen
3 Graag zien en graag gezien worden.

 
2

Wout De Meester
2 Optimistisch – gepassioneerd – 

toekomstdenker - groepsdier
3 Een fietstocht met vrienden die eindigt in 

een spelletje Kubb in het park met een 
lekker lokaal biertje erbij.

 
3

Tunrayo Adeolu
2 Cultuurliefhebber – jong - leergierig
3 Mensen op terrasjes zien genieten van de 

zon en de geweldige sfeer van Sint-Niklaas

 
4

Bart De Bruyne
2 Eerlijk - leergierig - gedreven
3 Het geluk van de mensen rondom mij.

 
5

Mia Mortier
2 Creatief optimist  - openheid & verbinding - 

respectvol mensen- en dierenvriend  
3 Mijn geliefden, mezelf mogen zijn en  

kansen kunnen creëren voor iedereen

 
6

Aster Baeck
2 Jeugdig - geëngageerd -  

wereldverbeteraar.
3 Een groene, ecologische stad waarin een 

mooie wisselwerking bestaat tussen  
levendig en leven.

 
7

Liliane Verbeke
2 Sociaal - gedreven – natuurliefhebber.
3 Iedereen mee in een samenleving die 

natuur en mens respecteert.

 
8

Bart Foubert
2 Energiek - muzikant - idealist.
3 Een riskbord omringd door vrienden en wat 

live-muziek.

 
9

Annelies Van den Brande
2 Positief-gedreven – redelijk-eigenzinnig - 

enthousiast-vooruitstrevend
3 Een onafhankelijk leven voor ieder mens.

 
10

Hamza Ouchan
2 Sympathiek – geëngageerd - open-minded
3 Een bloeiende stad waarin jong en oud 

samenleven.

 
11

Ursula Jaramillo
2 Sociale groene - rechtvaardigheid en 

gelijke kansen voor iedereen - iemand die 
niet aan de zijlijn staat, maar meedoet!

3 Mij met volle overtuiging kunnen inzetten 
voor projecten/ideeën waar ik in geloof. En 
ik geloof in de toekomst!

 
12

Sander Vandenhende
2 Jonge wolf - culturele duizendpoot - fiere 

Sint-Niklazenaar.
3 De zachte zetels van onze Stadsschouwburg, 

de prachtige werken in onze musea of 
de lach op het gezicht van kinderen die 
in de Sint-Niklase academies hun eerste 
culturele stapjes zetten.

 
13

Humeyra Cetinel
2 Sociaal – creatief - boekenwurm.
3 Een goede gezondheid, doen wat ik graag 

doe met de mensen die ik liefheb om me 
heen.

 
14

Pieter Serverius
2 Doortastend - luisteren - handelen in  

vertrouwen.
3 Een beleid op mensenmaat, gelukkige 

gezinsleden en recreatief sporten in de 
natuur.

 
15

Fatjona Hoxha
2 Sociaal – doorzetter - behulpzaam.
3 In het gezelschap zijn van mijn vrienden, 

muziek en reizen.

 
16

Gino Wielandt
2 Sociaal - volhouder - bourgondiër.
3 Op een bankje zitten en kijken naar  

mensen die gelukkig zijn...

 
17

Siska De Wolf
2 Authentiek – sensitief - koppig.
3 Aan tafel zitten met familie, lekker en 

uitgebreid samen eten.

 
18

Pieter Stevens
2 Spontaan – daadkrachtig - medelevend.
3 Mensen gelukkig maken.

 
19

Catherine Decraene
2 Liefde (voor mens en natuur) - verbindend 

communiceren - creativiteit.
3 In verbinding met de natuur en vanuit mijn 

eigen kracht een baken kunnen zijn voor de 
mensen om mij heen.

 
20

Michiel Paelinck
2 Geëngageerd - out of the box - analytisch.
3 Nieuwe inzichten verwerven.

 
21

Huguette Van Laere
2 Creatief – sociaal - flapuit.
3 Het gevoel dat alles in harmonie is.

 
22

Dirk Baeck
2 Anders Gaan Leven.
3 Anderen gelukkig maken.

 
23

Ruth Verbeke
2 Mama – geëngageerd - doorzetter.
3 Zien dat anderen gelukkig zijn!

 
24

Bram Noens
2 Verbindende teamspeler – (zeer) nieuws-

gierig – oprechte cultuuromnivoor.
3 Samen met een hele groep je doel bereiken. 

Zeker als je voor dat doel uit je comfortzone 
moet komen én daarmee heel wat andere 
mensen gelukkig kan maken.

 
25

 
Pascale Lenaerts
2 Alleenstaande moeder – aanspreekbaar - 

toekomstgericht.
3 Respect voor mens en natuur in de praktijk 

omzetten en hier respons op krijgen.

 
26

Jan Sablon
2 Dynamisch – leiderstype - humoristisch.
3 Het gevoel in harmonie te zijn met mijn 

omgeving en de mensen daarin.

 
27

Ummü Almaci
5e plaats provincie

2 Maatschappijgericht - toekomstgericht - 
warmhartig.

3 De vrijheid om mezelf te zijn en te zien dat 
anderen zichzelf mogen zijn.

 
28

Jonas De Cauwer
2 Geëngageerd – milieubewust - (inter)cultureel. 
3 Samen dingen verwezenlijken die andere 

mensen gelukkig maken. Genieten van de 
simpele dingen die we samen met vrienden 
en familie doen.

 
29

Saïda Chair
2 Levenslust- kleurrijk- dynamisch.
3 Een glimlach op jouw gezicht.

 
30

Jelle Van Goethem
2 Enthousiaste sportieve leerkracht.
3 Een terrasje doen na een ontspannend loopje 

in de natuur.

 
31

Nele Van Vaerenbergh
2 Enthousiast – geëngageerd - leergierig.
3 Ik word gelukkig wanneer ik zie dat mensen 

elkaar helpen.

 
32

Frederick Roels
2 Rustig – kieskeurig - ongeduldig.
3 Het geluid van de natuur (vogels, krekels, ...), 

rustig kunnen werken of rustig in de zetel 
naar een film kijken, boek lezen of muziek 
beluisteren.

 
33

Veronique Thyssen
2 Milieubewust – muzikaal - hart voor kinderen.
3 Met de wind mee fietsen tussen de Wase weiden.

 
34

Mamadou Djiby
2 Sociaal - solidair - oprecht.
3 Iedereen verdient even veel kansen.

 
35

Gretel Pauwels
2 Armoedebestrijding , sociale huisvesting, 

groene wijken.
3 Nederlandstalige huiswerkbegeleiding bij 

kinderen.

 
36

Bart Willems
2 Groen hoofd - groen gedacht - groen hart.
3 Meer fietspaden, meer groen, meer zuivere 

lucht en minder verzuring…

 
37

Christel Ongena
2 Creatief - zorgzaam - consciëntieus.
3 Natuur en verschillende culturen samen.

 
38

Johan Hessels
2 Sociaal – enthousiast - vernieuwing.
3 Ik voel mij het gelukkigst als ik iemand kan 

helpen met wat ik zelf kan en ken.

 
39

Lieve Nachtegael
2 Groepsdier – onbevangen - optimist.
3 Ik word er blij van als mensen samen  

gelukkig zijn.

 
40

Niels Blomme
2e plaats provincie

2 Stadsmens – doener - jeugdbeweging.
3 Met vrienden iets drinken in een park, op 

een plein of een evenement en fietsen in de 
natuur.

 
41

Tim De Roeck
2 Gezin – solidariteit - eerlijke handel.
3 Eerlijke verdeling van alle middelen in deze 

wereld.

 

 
Bart Van Gasse
8e plaats provincie

2 Sportief – wiskundig - vrijwilliger.
3 Mijn zoontje, een mooi groendak, mensen 

kunnen helpen, een perfecte fierljepsprong, 
een interessant weetje, een zelf opgekweekt 
dadelpalmpje, een solo scoren op een 
quiz, een ijsvogel opmerken tijdens het 
fietsen,... 

1 Naam en plaats kandidaat
2  Omschrijf jezelf in drie kernwoorden
3  Wat maakt jou gelukkig?
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Sinnekloases vur de 
kiezing: Een handige 
woordenlijst voor in, op 
en rond het kieshokje
Ben jij ook kandidaat voor de verkiezingen? 
Komde gij oek op?

Ik moet in het kiesbureau gaan zitten. 
Ik ep et on mi zieël.

Dat is een geschikte kandidaat. 
Das ne kapoabeln/een kapoabele.

Politicus die er niets van bakt. 
Ne pannenschijter.

Politicus die met iedereen een praatje maakt. 
Nen allemanswies.

Verkiezingskandidaat die van partij veranderd is. 
Ne kazakkendrooar.

Jij bent een idealist. 
Gij geloeëf nog i Kloaas

Wanneer iemand je vraagt voor wie je gestemd 
hebt, maar je wil je op de vlakte houden. 
Vur de goei.

Je gelooft niet meteen in verandering. 
Ze drongken e glas, ze piesten ne plas en 
alles bleef gelekdantwas.

Ik vind burgerparticipatie heel belangrijk. 
Dor wullekik oek minne zeig over ein.

Ik moet te lang aanschuiven. 
Tang minne rekker ier uit. Da go vuruit 
gelek boeëne knoeëpen/de processie van 
Echternach.

Een politieke discussie heeft voor een 
echtelijke ruzie gezorgd. 
Der is bild mor giëne klank.

Met dank aan de ‘Worde- lieèst va Sinnekloas’  
van George ‘Juul’ Lenart & Mieke Vanraes.

Doorloper
Vul de juiste woorden achter elkaar in het rooster 
in, zowel horizontaal als verticaal. Met een beetje 
opzoekwerk, wat parate kennis en een beetje 
puzzelen een haalbare kaart. De oplossing vindt 
u op de website van Groen Sint-Niklaas. 

Horizontaal

1 Plaats waar dieren een weg 
over kunnen steken, en in de 
toekomst misschien ook een 
toepasselijke benaming voor 
de spoorwegbrug als het van 
groen afhangt.

2 Canadese striptekenaar 
van o.a. de autobiografische 
stripromans Shenzhen, 
Pyongyang en Birma, maar 
ook de enige temperatuur-
schaal waarbij de waarden 
verlagen als je van koud naar 
warm gaat.

3 Goedgehumeurde / fopspeen, 
maar ook een miniserie met 
Avan Jogia in de titelrol en Ben 
Kingsley als grootvizier Ay.

4  Amerikaanse televisieserie 
uit de jaren 60 over een 
pratend paard: Mister ... / 
Duits-Engelse arts naar wie 
de citroenzuurcyclus ook 
genoemd wordt.

5 Veel voorkomende Perzische 
voornaam die ‘tevredenheid’ 
betekent / naam van de 
geavanceerde robot die in 
de film WALL-E op de Aarde 
naar een teken van leven 
komt zoeken.

6  Engels werkwoord dat 
‘verzamelen’ betekent, meer 
bepaald het verzamelen van 
voedsel dat anders verloren 
zou gaan / reeds.

7  Voornaam van de penning-
meester van turnkring Kracht 
en Geduld (terug te vinden in 
de lijst met kandidaten van 
Groen).

8  Voorzetsel dat een anagram 
is van het Turkse woord 
voor ‘draaiend’ en van de 
familienaam van de Franse 
symbolistische schilder van 
o.a. ‘De cycloop’ / muzieknoot 
die ook voor de kust van La 
Rochelle ligt.

9  Amerikaanse schrijfster van 
het bekroonde boek ‘Bezoek 
van de knokploeg’ / geolo-
gisch tijdperk, dat verder 
wordt onderverdeeld in era’s.

10  Voedselteams, Pomona en 
Boeren & buren zijn korte ... 
initiatieven / Griekse letter

11  Franse street artist wiens 
werk en pseudoniem verwij-
zen naar arcadespellen.

Verticaal

1  Zweeds tennisser die zowel 
in het enkel- als het dubbel-
spel op nummer 1 van de 
ATP-ranking heeft gestaan 
/ leeuw die tot 2004 de tele-
visiereclame van de STER 
opvrolijkte.

2  Cryptisch: meiose en mitose 
samen opgesloten in de 
gevangenis / plus.

3  Guitig / prinses van Hyrule 
en titelpersonage uit een 
game waarin je in de huid 
kruipt van hoofdfiguur Link 
/ uitvinding (afkorting) die 
grotendeels toegeschreven 
wordt aan John Logie Baird.

4  Beest / strelen / Amerikaanse 
rapper van o.a. het filmpje 
‘Dear future generations: 
sorry’: Prince ...

5  Persoonlijk voornaamwoord 
dat ook het symbool is van 
een chemisch element / vogel 
(wie de totem van kandidaat 
Aster Baeck kent, heeft hier 
een streepje voor; tip: bekijk 
de Facebookpagina van Jong 
Groen).

6  Stichting van Europese 
wetenschappers die in 1972 
het rapport ‘De grenzen 
aan de groei’ uitbracht (3 
woorden).

7  Vietnamees nieuwjaar, helaas 
bekend van het offensief in 
1968 / sporenelement dat 
naar de maan is vernoemd 
/ Soemerische stad waar 
volgens de Bijbel Abraham 
geboren.

Colofon Werkten mee aan deze gazet 
Tim De Roeck, Jonas De Cauwer, 
Annelies Van den Brande, Dirk Baeck, 
Sander Vandenhende, Bart Van Gasse
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Tederheid 
is meer  
dan je liefkozen, 
je in mijn armen nemen, 
je haren strelen.

Tederheid is 
aanvoelen 
wat jou 
en mij goed zou doen 
zonder iemand te schaden...

en het dan  
ook doen!
Dirk Baeck

Heymanplein  
lelijk grijs  
mooi groen  
maak er een moestuin van  
voor alleman
Ayla De Wilde (11 jaar)

‘t Leste blad


