
Beste lezer

In oktober haalde onze gemeente 
het nieuws met een uitgestelde 
nieuwjaarsreceptie, die door alle 
aanwezigen als zeer geslaagd werd 
ervaren. Een hapje en een drankje, 
muziek, ambiance en het terugzien 
van een hoop vrienden en kennissen 
deed zichtbaar deugd. In maart 
deden we dat nog eens over onder 
een stralende lentezon. Het is nog 
maar eens een teken dat we van 
onze gemeente een levendige en 
bruisende plek willen maken. Dat zit 
immers in ons DNA.

In dezelfde lijn kondigden we ook 
de plannen voor de bouw van onze 
nieuwe evenementenzaal aan. Dat 
is een vraag die al langer leeft bij de 
verenigingen in Sint-Katelijne-Waver. 
In samenspraak met hen maken we 
daar zo snel mogelijk werk van. Ik 
hoop ten slotte dat 2022 het jaar 
wordt waarin we het coronavirus 
eindelijk achter ons kunnen laten, 
ook al blijft voorzichtigheid en 
het respecteren van de geldende 
veiligheidsmaatregelen een must. 
Maar met onze typische Vlaamse 
veerkracht zullen we óók dit wel 
weer te boven komen.

We kijken al reikhalzend uit naar de 
vele zomerse barbecues. Die zullen 
met wat meer vrijheid nóg leuker en 
lekkerder zijn. Tot binnenkort!

Frank Geets
Voorzitter N-VA 
Katelijne & Waver

De ‘Skwebbelaars’: onze gemeente 
lanceert een kinderraad 2.0

Zoals beloofd beschikt onze gemeente sinds kort over een kinderraad. Geen ‘klassieke’ 
kindergemeenteraad, waar het populairste kind burgemeester wordt en de kinderen 
mogen opdraven als er een leuke foto moet genomen worden. “Nee”, lichten burgemeester 
en voormalig schepen Kristof Sels en huidig schepen van Jeugd Jeroen Baeten toe. “Het is 
een interactieve, participatieve kinderraad, waarbij we onze kinderraadsleden omtoveren 
tot echte onderzoeksjournalisten: ‘de Skwebbelaars’.”

N-VA Sint-Katelijne-Waver hecht veel waarde aan principes zoals participatie en 
kindvriendelijkheid. Dat zijn dan ook enkele van de ankerwoorden uit het gemeentelijk 
meerjarenplan: principes die steeds terug keren en een rode draad vormen. Zo ook bij de 
vorming van de nieuwe kinderraad. Burgemeester Kristof Sels: “Onze kinderraad moest op 
maat van de kinderen zijn, maar moest evenzeer echte participatie creëren. Die werkwijze, 
met onderzoeksjournalisten, beantwoordt daar perfect aan.”

Verkeersveiligheid en speelpleintjes
Intussen zijn de eerste Skwebbelaars van start gegaan. “Het is een enthousiaste groep 
jongeren, die zelf volop met ideeën kwamen”, vertelt schepen Jeroen Baeten. “Ze kozen 
zelf hun twee thema’s: de Skwebbelaars gaan zich bezig houden met verkeersveiligheid en 
speelpleintjes. Ze zullen enkele keren samen komen en tijdens de volgende Buitenspeeldag 
hun conclusies en suggesties overmaken.”
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Dag Kristof, hoe staat het met de bouw van de fuif- en 
evenementenzaal?
“Al jaren is er de vraag naar een goede zaal voor een fuif, een 
dansoptreden, een cultuurevenement enzovoort. We beloofden 
onze inwoners een zaal en we houden woord: de zaal komt er! Ik 
tekende recent de gunning voor de bouw van de fuif- en evene-
mentenzaal. En het wordt veel meer dan ‘gewoon’ een zaal. Het 
wordt een complete vrijetijdssite!”

Wat moeten we daar exact onder verstaan?
“We gaan niet zomaar voor een zaal. Er komt voor ieder wat 
wils. De site zal een fuif- en evenementenzaal van ruim 700  
vierkante meter bevatten, maar ook ruimtes voor het conserva-
torium: een balletstudio, een woordstudio en vijf perfect inge-
richte muzieklokalen. Daarnaast zullen ook de bibliotheek, Kind 
& Gezin en het jeugdhuis naar deze locatie verhuizen.”

Hoe moet ik me dit concept voorstellen?
“De hele site wordt opgebouwd rond een agora, een gezellig plein 
dat het centrum zal vormen van dat bruisende geheel. Een agora 
was in het oude Griekenland een centraal marktplein waarrond 
het sociale leven zich voltrok. Dat beeld trekken we door, in een 
modern jasje. Ideaal voor een gemeente vol van leven.”

“De site zal huizen in een groene omgeving, met planten en 
heuvelruggen, waarbinnen de mobiliteitsmodi mooi geïnte-
greerd worden: fietspaden doorheen de hele locatie met heel wat 
stallingsmogelijkheden voor alle types van fietsen en parkeer-

plaatsen die opgaan in het groene landschap. Er wordt boven-
dien ook een pak aandacht besteed aan het duurzame concept: 
een ecologische insteek in de technieken, een fossielvrij gebouw, 
uitgerust met een tachtigtal zonnepanelen.”

Wanneer kunnen we de realisatie verwachten?
“De gemeente sloot een overeenkomst met het consortium dat de 
bouw voor haar rekening zal nemen. De start van de werken is 
voorzien voor deze zomer. De ambitie is om de zaal eind 2023 te 
openen. Dan klinken we allen samen, in en op onze gloednieuwe 
vrijetijdssite. Want een levendige gemeente zoals Sint-Katelijne- 
Waver verdient een bruisend centrum.”

We kijken er alvast met z’n allen naar uit!

De 12 werken van de N-VA:  
de fuif- en evenementenzaal
Bart De Boeck volgt als gemeenteraadslid de uitvoering van al onze 
verkiezingsbeloftes nauw op. Dit keer zoemen we in op het vijfde 
werk. Daarvoor gingen we op gesprek bij de burgemeester zelf.

sint-katelijne-waver@n-va.be
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Gemeenteraadslid in de kijker: KAROLIEN FRANS
Dag Karolien, je werd gemeente-
raadslid op je 22ste. Wat doet dat 
met een mens?
“Ik had absoluut nooit verwacht om 
het jongste gemeenteraadslid van 
onze fractie te worden. Ik geniet in-
tussen nog steeds van ‘Hotel Mama’ 
in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Daar-
naast ben ik werkzaam als HR-con-
sultant op de meest uiteenlopende 
projecten.”

Hoe beleefde je de afgelopen drie 
jaar?
“Wat begon met een bang hartje, is 
uitgegroeid tot een heus avontuur. 
Verhitte debatten, de realisatie van 
een hondenweide, mee beslissen 
over de dorpskernvernieuwing, de 
opening van het nieuwe woonzorg-
centrum enzovoort. Het waren drie 

heftige jaren waar ik tot nu toe nog 
geen enkel moment spijt van heb 
gehad. Ik leerde nieuwe mensen 
kennen, droeg mijn steentje bij om 
onze gemeente mooier te maken en 
leerde o zo veel bij.”

Waaruit haalde je tot nu toe de 
meeste voldoening?
“Dat is en blijft mijn grote passie, 
namelijk dierenwelzijn. Je kan me 
regelmatig te paard terugvinden 
op het ruiterpad, te voet met mijn 
hond Rox op de hondenweide en in 
de asielen met grote donaties voer. 
Zo heb ik afgelopen jaren meer dan 
700 kilogram voer gedoneerd aan 
het asiel in Mechelen, Duffel en 
Herentals. Dat was me nooit gelukt 
zonder de nieuwe contacten die ik 
heb gelegd tijdens mijn mandaat.”

Voor wie heb je nog een speciale 
boodschap?
“Ik wil graag nogmaals alle kiezers 
bedanken voor hun vertrouwen, 
Aveve Goossens voor hun gulle 
donaties en ook mijn eigen fractie 
voor hun steun en wijze lessen. 
Op naar de volgende drie jaar!”

Een toegankelijke gemeente
Omdat toegankelijkheid hoog op onze prioriteitenlijst staat, nam de N-VA zich voor om daarrond een dossier op te stellen. 
Kersvers gemeenteraadsvoorzitster Kathleen Rombouts weet waarover ze spreekt: “Mijn moeder is rolstoelgebruiker en 
ondervindt dagelijks problemen. Jammer genoeg zijn we niet de enigen in onze gemeente.”

Als mindervalide is het niet altijd evident om vlot en veilig een 
plein, voetpad of oversteekplaats te ‘bewandelen’, laat staan om 
daar met een rolstoel over te manoeuvreren. Je krijgt te maken met 
kasseien, losse tegels, scheve voetpaden, hoge hoeken van voetpaden 
en andere obstakels.

Pijnpunten blootgelegd
“Dus ben ik onze gemeente doorgewandeld, alleen én met mijn 
moeder, en het resultaat is een lijst aan voetpaden, oversteekplaatsen 
en hoeken van voetpaden die voor verbetering vatbaar zijn … 
Uiteraard allemaal bekeken vanuit het oogpunt van een rolstoel-
gebruiker of mindervalide. Al die pijnpunten heb ik overgemaakt 
aan onze diensten in het gemeentehuis, mét de steun van de schepen 
van Toegankelijkheid. Ik heb dit dossier dan ook verder met haar 
besproken.”

Er wordt momenteel bekeken op welke tijdspanne de verbeteringen kunnen gebeuren. Omdat het over een groot aantal aanpassingen 
gaat, zullen de werken wel over een langere periode gespreid moeten worden. “Ik ben onze partij zeer dankbaar dat zij dit dossier mee 
ondersteunen, alsook de schepen. We houden iedereen op de hoogte van zodra er concrete acties volgen”, besluit Kathleen.

Voorzitster van de gemeenteraad Kathleen Rombouts en haar moeder.

www.n-va.be/sint-katelijne-waver
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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