Mantelzorgpremie verhoogd en verruimd p.2

Politie investeert in meer camera’s p.3

KATELIJNE & WAVER
  sint-katelijne-waver@n-va.be I

www.n-va.be/sint-katelijne-waver I jaargang 7 I nr. 1 I april

V.U.: FRANK GEETS , HOOGSTRAAT 26 A, 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Beste lezers,
Deze lente vraag ik jullie
speciale aandacht voor iets wat
ons allemaal nauw aan het hart
moet liggen: een proper straatbeeld zonder zwerfvuil. Langs
onze talrijke straten zien we
namelijk nog te vaak achteloos
weggeworpen afval: blikjes,
papier, plastic zakjes, maar ook
grotere afvalhopen.
Omdat we de gemeentearbeiders
niet elke dag alle straten kunnen
laten opruimen, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om
sluikstorten te voorkomen. Neem
dus je lege blikje mee naar huis,
gooi geen snoepwikkel of sigarettenpeuk in de gracht en zorg dat
je vuilzak goed afgesloten is bij de
wekelijkse ophaling. En als er dan
eens iets in je goot ligt, denk dan
aan dit oud Vlaams spreekwoord:
als iedereen voor zijn deur veegt,
is gans de straat proper.
Ik ben ervan overtuigd dat we met
z’n allen onze gemeente proper
kunnen maken en houden en dat
we niet steeds moeten verwijzen
naar anderen. Ik kijk er alvast
naar uit!
Frank Geets
Voorzitter N-VA
Katelijne &
Waver

Gemeentelijke dienstverlening
gaat erop vooruit
“Een vlotte dienstverlening op
maat van de mensen. Zo hoort
het, en daar zorgen we dan
ook voor.”
Kristof Sels, burgemeester

De N-VA wil dat de gemeente haar inwoners zo vlot mogelijk verder helpt. Na
een uitgebreide rondvraag bij inwoners
en personeel verbeterden we daarom de
dienstverlening.
Burgemeester Kristof Sels, ook bevoegd
voor dienstverlening, verduidelijkt:
“Voortaan kan je vlotter een afspraak
maken op het gemeentehuis.

Ook verruimden we de openingsuren. Nu
kan je 29,5 uur per week terecht bij
de gemeente. Dat is maar liefst 38,8
procent vaker dan vroeger en 2,5 uur
meer dan in vergelijkbare gemeenten.
Twaalf formulieren kunnen nu volledig
digitaal afgehandeld worden, 76 formulieren kunnen digitaal aangevraagd worden.
En die aantallen zullen nog stijgen.”

Gemeente stuurt winterplan bij

Aanzienlijke verbeteringen
op de fietspaden
De lente is inmiddels in het land, maar de gemeente kijkt nu al vooruit
naar de volgende winter. Na de winterprik van februari, werd immers
het bestaande winterplan geëvalueerd. “We deden de nodige aanpassingen en investeerden dadelijk extra”, stelt burgemeester Kristof Sels.
De gemeente kocht twee zoutstrooiers voor de fietspaden en enkele zoutbakken aan.
“Zo kunnen we de fietspaden tegelijk borstelen en strooien, wat nuttig is bij ijzel, en
kunnen we de toeren optimaliseren”, verklaart Sels.
De gemeente voerde ook een nieuwe ronde in: de woon-werktoer. Deze toer vult een
leemte in, die in de schoolvakanties bestond. Want ook dan zijn er mensen die met de
fiets naar het werk willen. Kortom: een verbetering voor meer comfort en vooral minder
ongevallen.
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Nieuwe bestemming voor Borgerstein-site
Joris De Pauw, schepen van Ruimtelijke Ordening, was een van de drijvende krachten achter een nieuwe
bestemming voor de Borgerstein-site. Om de herontwikkeling van het monumentale hoofdgebouw mogelijk
te maken, legt de gemeente nieuwe stedenbouwkundige voorschriften vast, die residentieel wonen en alle
daarmee verbonden functies mogelijk maken.
De site van Borgerstein aan het IJzerenveld is één van de
bekendste plaatsen in onze gemeente. “Het behoud van het monumentale gebouw en het park waren dan ook van in het begin
belangrijke eisen van de gemeente”, verklaart schepen de Pauw.

Heel wat mogelijkheden voor hoofdgebouw

Het gebouw huisvest sinds enkele decennia de instelling
Borgerstein. Na een grondige analyse kwam Borgerstein tot
het besluit dat een renovatie van het gebouw geen realistische
optie is. Zij zullen het hoofdgebouw dan ook verlaten en op een
aanpalende site een nieuwe zorgcampus oprichten.
Door het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan kan het vrijgekomen hoofdgebouw meerdere functies krijgen, zoals appartementen, serviceflats, buurtwinkels, restaurant,
kantoren of zelfs een hotel. Het parkeren moet grotendeels ondergronds gebeuren. Voor bezoekers van de site
wordt er een nieuwe landschapsparking voorzien zodat parkeerdruk in de buurt niet toeneemt.

Belangrijke rol in herontwikkeling Pasbrug

“Een kwalitatieve herontwikkeling van het gebouw kan een
belangrijke trekkersrol spelen voor de kern Pasbrug. Men spreekt al van een nieuwe ‘Borgerwijk’: een levendig
en groen woonkwartier, nabij de stad maar toch in het groen”, besluit schepen De Pauw.
Schepen Joris De Pauw

Mantelzorgpremie verhoogd en verruimd
De OCMW-raad van Sint-Katelijne-Waver verruimt en verhoogt de huidige mantelzorgtoelage. Tot nog toe
gold deze alleen voor meerderjarigen en bedroeg ze slechts 40 euro per maand. “We verhogen de bedragen
met 50 procent”, zegt OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck. “De mantelzorger zal voor een samenwonende zorgbehoevende voortaan dus geen 480 maar 720 euro per jaar ontvangen. Deze verhoging geldt
bovendien voor àlle mantelzorgers.”
Vandaag ontvangen ongeveer tachtig mensen een maandelijkse
mantelzorgpremie. Maar de N-VA vond het onlogisch dat de
mantelzorger met een 18-jarige zorgbehoevende wél ondersteuning kreeg en die met een 17-jarige zorgbehoevende niet. Die
onrechtvaardigheid uit het verleden zet de OCMW-raad nu
recht. Jonge ouders staan immers onder heel wat financiële druk
en als daar nog eens de zorg van een kind met een beperking
bovenop komt, is alle hulp welkom.

Maatregel kadert in hele reeks
sociale alternatieven
Het OCMW nam eerder al initiatieven om mantelzorgers te
ondersteunen. Zo werd er vorig jaar een aangename en huiselijke dagopvang (een CADO) georganiseerd waar mantelzorgers
hun zorgbehoevende naar toe kunnen brengen. Op die manier
nemen ze even ‘vrijaf’ en kunnen ze met een gerust hart hun
dierbare achterlaten in goede en professionele handen.

sint-katelijne-waver@n-va.be

Maar omdat de kosten ondanks andere tegemoetkomingen vaak
de pan uit swingen, is deze aanvulling broodnodig. De aanpassing wordt bovendien door de hele OCMW-raad gedragen.

Zorgondersteuning is een recht

“Mantelzorgers verdienen dit”, besluit Van Oosterwyck. “Door
hen extra te ondersteunen hopen we dat ze zo lang mogelijk
thuis en door familie kunnen verzorgd
worden. Mensen die zorg nodig hebben,
van welke leeftijd ook, voelen zich het
best thuis, omringd door hun dierbaren.
Als overheid moeten en zullen wij deze
inspanningen dus blijven ondersteunen.”
OCWM-voorzitter Dave Van Oosterwyck
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Politie investeert in meer
verkeerscamera’s
De politiezone waartoe Sint-Katelijne-Waver
behoort, ontvangt ongeveer een half miljoen euro
van de federale overheid als bijkomende toelage.
Onder impuls van burgemeester Kristof Sels, tevens
voorzitter van het politiecollege, wordt dit geld verstandig geïnvesteerd in zogenaamde ANPRcamera’s.
De politiezone had al de beschikking over een mobiele
ANPR-camera op een combi en zal nu verder investeren in vaste
ANPR-camera’s. Die worden op verschillend plekken in de
politiezone geplaatst. “We zullen met de vier gemeenten en de
politie samen bekijken waar de camera’s komen. Op die manier
creëren we een meerwaarde voor elke gemeente apart én voor de
politiezone in zijn geheel”, stelt een trotse burgemeester Sels.
Deze camera’s, die nummerplaten kunnen herkennen, hebben
op één maand tijd hun nut in de gemeente al bewezen. Op de
Berlaarbaan en in de Walemstraat wordt namelijk merkelijk

De ANPR-camera’s bewijzen nu al hun nut op de Berlaarbaan
en in de Walemstraat.
trager gereden. “Een correcte snelheid betekent een hogere
verkeersveiligheid, en daar zorgen onze ANPR-camera’s
duidelijk voor”, besluit Sels. “Bovendien hebben de camera’s
een preventief effect op criminaliteit en leveren ze nuttige
informatie in het onderzoeken van misdrijven.”

Mandataris in de kijker

Jeroen Baeten: “Ik help mee om de
gemeente een opfrisbeurt te geven”
Jeroen Baeten is nu al meer dan vier jaar actief als N-VAgemeenteraadslid. En dat bevalt hem wel. Hij legt hier nog
eens uit waarom hij voor de N-VA koos en hoe hij zijn
functie uitoefent.
“Eén avond per week tracht
ik bij mijn ouders langs te
gaan om wat bij te praten
bij wat simpele boerenkost”,
begint Jeroen. “Maar die ene
avond in 2012 was een tikkeltje anders. Mijn vader was
zich eerder die week gaan
aanbieden om op de verkiezingslijst te staan, maar het
was hem duidelijk geworden
dat dit voor hem te veel tijd
in beslag zou nemen.
‘We hebben nog jongeren
nodig’, was de boodschap.
Jongeren met een sterke
verankering in de gemeente.
Tijdens dat avondeten heb ik
een besluit genomen waar ik
nog geen moment spijt van
heb gehad: een engagement

voor een gemeente waar ik al
27 jaar lang van houd. Voor
een gemeente die me een geweldige jeugd heeft gegeven
als voetballer en scout. Zo
besefte ik meer dan ooit dat
deze gemeente een opfrisbeurt nodig had.”

ik vervangend voorzitter van
de gemeenteraad, maar eerst
is er altijd de N-VA-fractievergadering. Daar bespreken we de agenda zodat we
tijdens de gemeenteraad de
juiste beslissingen kunnen
nemen.”

Het relatief jonge bestuur
creëerde kansen voor Jeroen,
die naast gemeenteraadslid
ook nog andere functies
toebedeeld kreeg. Met
steeds de boodschap van de
partij: de praktijk is de beste
leerschool. “Wie als raadslid
het reilen en zeilen van de
gemeente goed wil opvolgen,
heeft heel wat tijd nodig”,
legt Jeroen uit. “Iedere eerste
maandag van de maand ben

Daarnaast is Jeroen vertegenwoordiger van intercommunale Pidpa: “Maandelijks
beslis ik mee over belangrijke initiatieven binnen de
watermaatschappij. Vier jaar
hard werken begint stilaan
zichtbaar te worden. Onze
eerste wasbeurt hebben we
ondertussen gehad. Ik geniet
er nog van. Hopelijk jullie
ook!”

“Voor het
tweede jaar op
rij verlagen we
de belastingen.
De verandering
werkt!”
An Coen, schepen van
Financiën

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

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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