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Beste lezers,

De winter staat inmiddels voor 

de deur. 2016 vloog razendsnel 

voorbij. Maar we kijken met 

veel voldoening terug op de 

jaarmarkten in het centrum en 

Waver. 

Het doet immers altijd deugd om 

positieve feedback en 

opbouwende suggesties te krijgen 

van u. Qua belangstelling voor 

onze mandatarissen overtroffen 

deze edities alle voorgaande.  

Ondertussen lopen ook heel wat 

projecten in onze gemeente: de 

verandering wordt stilaan overal 

zichtbaar. De stilstand die we in 

het verleden kenden, is weg-

gewerkt. Sint-Katelijne-Waver 

wordt een moderne, bruisende 

gemeente. En ja, soms brengt dat 

wat ongemakken met zich mee, 

maar we hebben dan ook heel 

wat in te halen met ons huidige 

gemeentebestuur.  

We bedanken u ten slotte voor 

uw massale aanwezigheid op 

zaterdagavond 22 oktober in de 

parochiezaal van Elzestraat 

voor het eerste bal van onze 

burgemeester Kristof Sels. 

Het werd een zeer geslaagde 

editie die smaakt naar meer…

  

Frank Geets

Voorzitter N-VA Katelijne & Waver

Goed nieuws voor scouts Parsival en 
Groen-Rood Katelijne
De gemeente maakte werk van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor zo-
wel de lokalen van de scouts als van de voetbalclub. De provincie keur-
de dat inmiddels goed. De scouts kunnen nu bouwen aan hun nieuwe 
thuis. Voor Groen-Rood is terreinuitbreiding mogelijk. De ondersteu-
ning door de gemeente aan beide verenigingen gaat dus verder.

Burgemeester en schepen van Jeugd en 
Sport Kristof Sels is tevreden: “Ik ben 
zeer blij voor Parsival en Groen-Rood. Dit 
betekent rechtszekerheid voor hen en een 
grote stap naar een mooie toekomst.” 

“Hiermee biedt de gemeente aan beide 
verenigingen een mooi kader voor lokalen 
en terreinen”, vult schepen van Ruimte-
lijke Ordening Joris De Pauw aan. “De 
beslissingen werden genomen na overleg 
met beide verenigingen. Dat geeft hen nu 
voldoende ruimte en mogelijkheden.” 

Samenwerken met verenigingen

Ook Jeroen Baeten, N-VA-gemeenteraads-
lid, is tevreden: “Het gemeentebestuur 
werkt hiermee actief en doordacht aan 
de ondersteuning van verenigingen. Dat 
kunnen we alleen maar aanmoedigen.”

De gemeente sloot met Parsival een sa-
menwerkingsovereenkomst. “De gemeen-
te wil immers als partner samenwerken 
met de scouts voor de bouw van hun nieu-
we lokaal. Zo geeft de gemeente financiële 
steun door een subsidie en een renteloze 
lening”, stelt de burgemeester.

“De gemeente kan, nu het RUP goedge-
keurd is, een stuk grond ter beschikking 
van de scouts stellen,” geeft Joris mee. 
“Het terrein aan de voormalige atletiek-
piste in de Valkstraat wordt bovendien 
opgewaardeerd tot een mooie speel-, 
sport- en ontmoetingsplek,” vult Jeroen 
nog aan.

“We ondersteunen de verenigingen dus op 
verschillende manieren, want dat verdie-
nen ze,” besluiten Kristof, Joris en Jeroen. 

  Raadslid Jeroen Baeten, burgemeester Kristof Sels en schepen Joris De Pauw blijven de 
verenigingen ondersteunen.
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Camera’s en gasboetes verhogen verkeersveiligheid
De N-VA zet in op verkeersveiligheid. Burgemeester Kristof Sels en politieraadsleden Elke Hellemans en 
Wim Pauwels zorgen voor een e�  ciënte handhaving, het sluitstuk van het beleid.

Kristof: “De politiezone kocht 
onlangs een eerste ANPR-camera, die 
gemonteerd werd op een combi. Da’s 
patrouilleren en tegelijk controleren.” 
Een ANPR-camera ‘leest’ nummer-
platen en controleert op bijvoorbeeld 
een geldig keuringsbewijs. “Zo halen 
we onveilige wagens uit het verkeer”, 
verduidelijkt Elke. Wim vult aan: 
“En de cijfers liegen er niet om: op 
zeven maanden tijd werden 168 756 
voertuigen gecontroleerd en 361 
overtredingen vastgesteld.” 

“De gemeente werkte een lange-
termijnvisie uit voor deze camera’s. 
Dit en volgend jaar willen we er nog 
twaalf extra plaatsen”, aldus Kristof. 
“We hebben zelfs een Vlaamse pri-
meur. Op de Berlaarbaan en Walem-
straat worden de eerste  trajectcontro-
les op gemeentewegen geïnstalleerd”, 

voegt Wim toe. “De andere camera’s 
worden geplaatst op de invalswegen 
naar de Markt, op IJzerenveld, de 
Meidoornstraat en de Berlaarbaan 
(vlak voor de R6), met controle op 
zwaar vervoer”, besluit Elke.

Een extra troef zijn de GAS-boetes, 
voornamelijk voor foutparkeren. Die 
kan een ambtenaar opleggen; het 
parket komt er niet aan te pas. Zo kan 
de gemeente korter op de bal spelen. 
“Ik heb de politie gevraagd vooral 
aan de schoolpoorten te controleren, 
waar we zeker een veilige omgeving 
willen”, benadrukt Kristof. “En het 
lik-op-stukbeleid werkt: op een half 
jaar tijd zijn 219 dossiers opgestart.”

De N-VA dankt ook de politie voor 
haar inzet. “Want verkeersveiligheid is 
een prioriteit voor iedereen,” besluiten 
Kristof, Elke en Wim.

Groene long versterkt

Nieuw ruiterpad geopend
Op 22 oktober werd het nieuwe ruiterpad o�  cieel geopend. Het pad verbindt de Hondsbossen met de 
Gasthuisbossen, en is daarmee één van de pijlers van de groene long tussen het centrum van 
Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Ruiterpad als pijler voor recreatieve ontsluiting
Onder impuls van de  N-VA zijn er al belangrijke stappen 
gezet in de uitbouw van de groene long tussen het centrum van 
Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Door een 
goede samenwerking met de natuurbeheerders en de land- en 
tuinbouwsector werden er al mooie resultaten geboekt. 

Schepen Joris De Pauw: “Het ruiterpad is een belangrijk project 
voor al wie inzet op vrije tijd in het groen. Door de aanleg van 
het pad maken we de groene long van onze gemeente nog meer 
toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Het ruiterpad 
loopt van de oude renbaan aan de Muilshoek, over de Abeel via 
de nieuwe verbinding naar de Gasthuisvelden en helemaal rond 
de Gasthuisbossen. Een mooie lus in het groen van ongeveer vier 
kilometer.”

De oude renbaan is een groen pareltje tegen het centrum van 
Sint-Katelijne-Waver dat de gemeente begin dit jaar aangekocht. 
Het gebied van vijf hectare wordt omgevormd tot een landschap-
spark. Naast de aankoop van de oude renbaan kocht de gemeente 
ook een aantal grondstroken, waardoor het groene netwerk voor 
het ruiterpad ontstond.

Inzetten op samenwerking
“Het was voor ons belangrijk om dit project in een goede sa-
menwerking met alle partners op het terrein te realiseren, zoals 
de natuurvereniging en de land- en tuinbouwers. Het werd een 
vlotte samenwerking, waardoor we snel tot een zeer mooi resul-
taat kwamen. De verdienste gaat dus zeker ook naar de partners. 
Dit is een  win/win voor alle partijen”, vult Joris aan.
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Meer zuurstof voor onze lokale economie
De N-VA wil de middenstand de ondersteuning geven die ze verdient. Daarom stelde het gemeentebestuur, 
samen met de lokale handelaars, een winkelplan op. Voor de uitvoering van het plan richtten de gemeente 
en 57 handelaars de vzw Winkelpromotie op. “De gemeente voorziet hier een jaarlijkse subsidie van maar 
liefst 50 000 euro voor ”, verduidelijkt schepen An Coen, die mee de gemeente vertegenwoordigt in de vzw.  

De vzw trok met het subsidiegeld een centrummanager aan, om 
de verschillende acties vorm te geven. Zo was er al de eindejaars-
tombola, de paashaasactie en een mooi standje op de jaarmarkten.

De gemeente trekt de lijn van ondersteuning van lokale econo-
mie ook door in de rest van het beleid. Zo bakenden we onze 
handelskernen af, verplichtten we in bepaalde omstandigheden 
winkelruimte te creëren bij stedenbouwkundige aanvragen en 
zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen. Ook is er sinds kort 
een gemeentelijke ambtenaar voor Lokale Economie. Zij fun-
geert als aanspreekpunt voor alle zelfstandigen. 

“Dit jaar zijn er al 16 nieuwe zaken opgestart in onze gemeente. 
Een bewijs dat onze investeringen lonen”, stelt gemeenteraadslid 
Elke Hellemans. Zij is zelf als ondernemer in onze gemeente actief 
en kent dus de bezorgdheden en wensen van zelfstandigen goed.

De N-VA blijft ook de komende jaren de ondernemers en zelf-
standigen steunen. We geven hen de nodige zuurstof, zodat zij 
onze economie en onze welvaart vooruit stuwen. Met dit door-
dachte beleid wint iedereen.

Sint-Katelijne-Waver stapt samen met Mechelen 
in Zorgbedrijf
De kwaliteit van de zorg daalt niet, maar het OCMW organiseert zich wel e�  ciënter. Op dat elan wil de N-VA 
doorgaan. Sint-Katelijne-Waver stapt daarom samen met Mechelen in een Zorgbedrijf. We bundelen onze 
woonzorgcentra, thuiszorg, poetsdienst en warme maaltijden.  De schaalvoordelen en de ! exibiliteit die deze 
samenwerking biedt, zullen onze aankoopprijzen drukken en het toelaten medewerkers ! exibeler in te zetten.

Voor de zorgbehoeftige maar ook voor de 
belastingbetaler is dat een zegen. Het ver-
lies van het OCMW-woonzorgcentrum 
is immers spectaculair gedaald de laatste 
drie jaar. Van 800 000 euro in 2012, het 
laatste jaar van de vorige legislatuur, over 
230 000 euro in 2014 naar 122 000 euro 
in 2015.

Betaalbare zorg voor iedereen

Het zorglandschap in Vlaanderen ver-
andert snel. De Vlaamse regering sleutelt 
aan een betere sociale bescherming en 
worstelt ondertussen met de bevoegd-
heden die in stukjes en brokjes zijn mee-
gekomen met de zesde staatshervorming. 
Ook in Sint-Katelijne-Waver dragen we 
ons steentje bij door de zorg betaalbaar 
te houden.  Op termijn moet onze zorg 
zelfbedruipend worden.  Waarom zou de 
belastingbetaler wel betalen voor senioren 

in ons OCMW-woonzorgcentrum en niet 
voor die in Huize De Pauw of Borger-
stein?  De tijd van collectieve kortingen 
en massaverliezen is dus voorgoed 
voorbij.

Steun voor wie het écht nodig heeft

Maar als mensen het moeilijk hebben om 
hun rusthuisfactuur te betalen, moet en 
zal het OCMW ondersteunen.  In welk 
rusthuis men ook woont!  Zo komt de 
OCMW-steun terecht bij mensen die het 
echt nodig hebben.

Met Mechelen hebben we gekozen voor 
een betrouwbare partner met veel erva-
ring. Onze schaal is meteen vervijfvou-
digd, de hoofdzetel komt naar Sint-Kate-
lijne-Waver en in de raad van beheer zijn 
we gelijkwaardig vertegenwoordigd.  

  Schepen An Coen en gemeenteraadslid Elke Hellemans.

 "De tijd van collectieve kortingen en 
massaverliezen is voorgoed voorbij", zegt 
OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck.



Ben Weyts

Jan Jambon

Philippe Muyters

Elke Sleurs

Johan Van Overtveldt

Steven Vandeput

Geert Bourgeois

Liesbeth Homans

Theo Francken
O
ntdek de m

ens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek

met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 

is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 

diensten van de N-VA. De wet van 8 december 

1992 in verband met de bescherming van de 

persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 

gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 

de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


