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Beste lezer
1 januari was voor onze gemeente een
scharniermoment: een nieuw schepencollege begon aan zijn taak en presenteerde zijn toekomstgericht beleidsplan
met meer dan 92 actiepunten die we de
volgende zes jaar willen uitvoeren.

Nieuw verkozen bestuur
is er klaar voor

We gaan voort op bestaande paden,
maar zetten ook andere projecten en
diverse bijsturingen op de agenda.
Hiermee zullen we onze gemeente nog
bruisender, veiliger en aangenamer om
te wonen maken. En dat zonder ons te
wagen aan financiële avonturen.
U kent ze wel, zo van morgen scheert
men gratis. Maar we zijn erg stellig:
als er mogelijkheden zijn om lasten te
verlagen, zullen we deze aangrijpen.
Anderzijds moeten we er wel voor zorgen
dat we voldoende blijven investeren en
dat we geen put graven voor de volgende
generatie. Maar één ding is duidelijk: met
de N-VA geen verhoging van de gemeentebelasting.
We zijn ook fier dat onze burgemeester,
veruit de populairste politicus van onze
gemeente met de meeste voorkeursstemmen tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, op de lijst voor het
Vlaamse Parlement zal staan op 26 mei.
Dus ons stemadvies voor Vlaanderen en
voor Vooruitgang: Kristof Sels!

De nieuwe N-VAbestuursploeg bestaat
uit een mooie mix van
geroutineerde ‘anciens’
en nieuwe gezichten.
Frank Geets| Afdelingsvoorzitter

Op een druk bijgewoonde bestuursverkiezing werd het nieuwe
N-VA-bestuur van onze afdeling verkozen. Onze nieuwe ploeg
bestaat uit een mooie mix van geroutineerde ‘anciens’ en nieuwe
bestuursleden. Frank Geets werd herverkozen als voorzitter en
blijft dus aan de leiding van onze afdeling. Ilse Nauwelaerts werd
herverkozen als ondervoorzitter.
Frank Geets : “Ik ben ten zeerste vereerd en verheugd om opnieuw voor drie jaar
de afdeling te mogen leiden. We zijn een zeer goed en hecht team, we hebben
een mooi parcours afgelegd en zijn er klaar voor om de komende maanden
campagne te voeren voor onze partij.”

Frank Geets

Afdelingsvoorzitter

Ilse Nauwelaerts| Afdelingsondervoorzitter

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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De N-VA drukt haar stempel

Ambitieus bestuursakkoord voor
Sint-Katelijne-Waver
De N-VA won de verkiezingen. We bleven zo de
grootste partij. We zetten de kracht van verandering
verder met een ambitieus bestuursakkoord.
Burgemeester Kristof Sels geeft de visie mee:
“Ons bestuursakkoord steunt op vijf pijlers.
We zetten ons in voor een warme Vlaamse
gemeenschap, die veilig, mobiel en bruisend is.
Ons beleid is toekomstgericht en de gemeente
wordt verantwoordelijk bestuurd.”
Schepen Joris De Pauw vult aan: “Doorheen het beleid gelden vijf
ankerwoorden, die steeds een verankering met het hele beleid
verzekeren. We gaan voluit voor een sociaal, duurzaam, kind- en
klantvriendelijk en participatief beleid.”

Voor Sint-Katelijne-Waver van gisteren, nu én morgen

Gemeenteraadsvoorzitter en toekomstig schepen Jeroen Baeten
gaat voort: “Het is een bestuursakkoord voor het Sint-KatelijneWaver van gisteren, nu én morgen. We voeren nu beleid, waarbij
we rekening houden met en lessen trekken uit het nabije en
verre verleden, en we evalueren zonder taboes situaties en
maatregelen. Bovendien zijn onze beslissingen toekomstgericht
én met een langetermijnvisie.”

10 blikvangers

“Het bestuursakkoord bevat een ambitieuze en veelzijdige visie,
zonder exhaustief te willen zijn. We kunnen er 10 blikvangers
uithalen”, geeft schepen en voorzitster van het Bijzonder Comité
van de Sociale Dienst An Coen mee. “We creëren sites waar
bepaalde zaken geclusterd worden. Zo bouwen we een zorg-site
uit aan het nieuwe Woonzorgcentrum dat gefinaliseerd wordt,
met onder meer een lokaal dienstencentrum en een dorpsrestaurant. De Bruultjeshoek-site wordt opgewaardeerd tot een waar
sport- en speelparadijs. En we bouwen – eindelijk – een fuif- en
evenementenzaal, ten dienste van en beschikbaar voor onze
verenigingen en onze inwoners. Deze site kunnen we vervolgens
verder uitbouwen tot een vrijetijdssite. Daarnaast staan ook de

subsidiereglementen voor infrastructuur op de agenda: een
verbetering van de reglementen voor jeugd- en sportlokalen,
maar ook voor de aanleg van kunstgrasvelden.”
“Mobiliteit is steeds een uitdaging. Wij willen werken aan een
vlot én veilig verkeer, waar ieder zijn plaats heeft en zijn plaats
kent,” geeft schepen Jan Broes de vijfde blikvanger mee. “We
hebben ook heel wat grote werken die we willen realiseren,
zoals rioleringswerken en de vernieuwing van dorpskernen.
En ondanks de zeer grote ambities wensen we geen belastingverhoging door te voeren. Bovendien gaan we voor een sociaal
beleid, waarin we vereenzaming tegengaan. En we houden rekening met iedereen: we gaan voor integrale toegankelijkheid.”
Burgemeester Sels geeft nog de tiende blikvanger: “We gaan voor
inspraak 2.0 en participatie. Hierbij willen we de burger meer
dan ooit betrekken bij beslissingen en rekenen we op de burgerzin
om zelf initiatief te nemen. Met de N-VA weer aan het roer gaan
we vol ambitie en enthousiasme voluit voor het Sint-KatelijneWaver van gisteren, nu én morgen.”

Uw N-VA-vertegenwoordigers in het Autonoom
Gemeentebedrijf
Het Autonoom Gemeentebedrijf, kortweg AGB, beheert onder meer het gemeentehuis, de zwembaden en de
sporthal, en in de toekomst ook de nieuwe fuif- en evenementenzaal. Ook hier zal de N-VA haar accenten
blijven leggen.
Burgemeester Kristof Sels blijft voorzitter van het AGB. Elke Hellemans, Geert Vertommen en Sander Jeurissen werden verkozen in
de raad van bestuur. Elke en Sander zullen ook zetelen in het directiecomité.

sint-katelijne-waver@n-va.be
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Stem Burgemeester
Kristof Sels naar het
Vlaams Parlement
Burgemeester Kristof Sels haalde in oktober
een ongeziene score: maar liefst 1 823 voorkeursstemmen. Daarmee is hij veruit de populairste
politicus in onze gemeente. Op 26 mei doet hij een
gooi naar een zitje in het Vlaams Parlement.
“Ik krijg vaak, zeker van leerlingen die met hun klas op bezoek
komen in het gemeentehuis, de vraag waarom ik in de politiek
gestapt ben. Het antwoord is dat ik onze samenleving wil verbeteren, en dat doe je beter door er actief aan mee te werken dan
aan de zijlijn te blijven staan. Ik kan dit nu al doen voor onze
prachtige gemeente. Maar ik wil me nog verder engageren, ook
voor de rest van Vlaanderen,” verklaart Sels zijn keuze.

Plaats 29 Vlaams Parlement

Je vindt Kristof op plaats 29 van de effectieve kandidaten voor
het Vlaams Parlement. “Een plaats is maar een nummer. In dit
geval wel een nummer om te onthouden”, knipoogt hij. “Het

gaat niet om de plaats, het gaat om de inzet, het engagement en
de visie. En die visie is er bij de N-VA: Voor Vlaanderen, Voor
Vooruitgang ! Dat vat krachtig en duidelijk samen waar we met
z’n allen voor moeten gaan.”
Kristof Sels zal het engagement dat hij genomen heeft in onze
gemeente als burgemeester niet laten vallen als hij verkozen is.
“Ik zal het vertrouwen dat ik van de mensen kreeg niet beschamen”, stelt Sels. “Integendeel, ik ken de gemeentelijke dossiers
en diensten inmiddels voldoende om een zetel in het Vlaams
Parlement als een extra troef te kunnen gebruiken: ik kan heel
Vlaanderen helpen én ik kan de kennis en het netwerk gebruiken
om onze gemeente nog beter te maken. Een win-winsituatie dus.”

Maak kennis met Geert Vertommen
498 voorkeurstemmen. Geert Vertommen behaalde als nieuwkomer in
de politiek een sterke score en belandde op die manier in de gemeenteraad. Hij is ook gekozen als fractievoorzitter van de N-VA.
Geert, wat is het geheim achter je
succes?

“Goesting en positiviteit. Ik sta positief
in het leven. Ik zie altijd en overal kansen
en ik wil samenwerken met mensen en
verenigingen om dingen te bereiken.”

Je campagne straalde een zekere
‘warmte’ uit. Je hebt zelfs een
kleurrijke en vrolijke gezinsfoto
gebruikt. Waarom deed je dat?

“Mijn gezin steunt mij voor de volle 100
procent. Dat wilden ze op die manier ook
duidelijk maken. Ik wil ook uitstralen dat
gezins- en familiewaarden erg belangrijk
zijn. Jongeren die opgroeien in een warm,
liefdevol nest, die waarden en normen
meekrijgen, die in een stabiele omgeving
volop zichzelf kunnen zijn, zijn onze beste
garantie op een welvarend en leefbaar
Vlaanderen.”

Vanwaar je keuze voor de N-VA?

“Omdat de N-VA de gezinspartij bij uitstek is. Omdat ze staat voor een sterk en

onafhankelijk Vlaanderen. En omdat de
N-VA in onze gemeente écht verandering
heeft gebracht. Niemand kan ontkennen
dat onze gemeente erop vooruitgegaan is.
Op dat elan moeten we doorgaan. Onze
inwoners verdienen dat.”

Wat wil je realiseren als
gemeenteraadslid?

“Ik zet graag mijn schouders onder de
site Bruultjeshoek, die we ombouwen tot
een waar speel- en sportparadijs. Ook
de nieuwe fuif- en evenementenzaal is
een mooi project. De N-VA zorgde in dat
dossier voor een doorbraak. Verder wil ik
vooral een luisterend oor zijn voor onze
verenigingen. Ik heb me steeds geëngageerd in het verenigingsleven. Ik weet wat
er leeft en speelt. Die voeling wil ik niet
kwijtraken.”

Je hebt er duidelijk zin in!

“Ik zei het toch. Ik heb goesting!” (lacht)

www.n-va.be/sint-katelijne-waver

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.

Vlaams Parlement
Bart De Wever | Lijsttrekker

• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats

• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Europa
Geert Bourgeois | Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

