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Beste inwoner
2018 wordt een belangrijk jaar: u kiest op 14 oktober het
gemeentebestuur voor de komende zes jaar. Een keuze waar u
kan bepalen welk beleid u wenst te zien in onze gemeente. Een
verderzetting van het huidige beleid of juist niet? Uiteraard
wenst de N-VA de realisaties van deze legislatuur te verankeren om zo verder een duurzaam beleid te kunnen uitbouwen.
Ondertussen heeft Dave Van Oosterwyck beslist de politiek
vaarwel te zeggen voor een andere uitdaging. Hij werd opgevolgd door Detty Vercraeye, die de nieuwe OCMW-voorzitter
tot het einde van deze legislatuur is. Het OCMW is voor haar
niet onbekend, want sinds 2013 zetelt ze in zowel de OCMWraad als in het vast bureau van het OCMW.

We wensen haar dan ook veel
succes met haar nieuw mandaat. In
samenwerking met onze N-VA-zusterafdeling uit Duffel sloten we 2017
af met Jan Jambon als gastspreker
op onze nieuwjaarsreceptie. Op 8
maart hebben we dan vervolgens
Theo Francken begroet in onze
gemeente, weer in samenwerking
met onze zusterafdeling uit Duffel.
Het was een boeiende en zeer druk
bijgewoonde lezing van de populairste
politicus in Vlaanderen.

Frank GEETS

Afdelingsvoorzitter

We hadden Jan Jambon en Theo Francken op bezoek

Theo Francken
Donderdag 8 maart

Jan
Jambon

Donderdag 8 maart

Theo Francken

Zondag 10 december
Samen met onze collega’s van N-VA Duffel mochten wij op zondag 10 december Jan Jambon, onze minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, verwelkomen in feestzaal De Pollepel. De minister bracht een boeiende uiteenzetting
over veiligheid en de veranderingen die er sinds zijn aantreden zijn gebeurd
binnen de werking van de politie. Gelukkig is de situatie voor onze politiemensen op het terrein ondertussen fel verbeterd en kunnen ze nu veel beter de
hedendaagse uitdagingen op gebied van veiligheid aan. Dit neemt niet weg dat
we met z’n allen waakzaam moeten blijven. Ondanks de sneeuw was er een
grote opkomst en kon de minister rekenen op een zeer geïnteresseerd publiek
dat hem achteraf bedankte met een daverend applaus.

Samen met onze collega’s van N-VA Duffel mochten wij op donderdagavond 8 maart Theo Francken, onze staatssecretaris van Asiel en
Migratie, verwelkomen in de grote aula van het instituut De Nayer. Voor
meer dan 300 geïnteresseerden bracht Theo een boeiende uiteenzetting
over zijn beleid en toonde hij het verschil in beleid aan met dat van zijn
voorgangers. Na een gesmaakt betoog van meer dan twee uur was het
dan ook niet verwonderlijk dat Theo een staande ovatie kreeg van een
volle aula. De receptie achteraf gaf nog veel mogelijkheden tot selfies en
discussie. Maar één ding is zeker: Theo is de top!

Veilig thuis in een welvarend Sint-Katelijne-Waver

2

3

Mandat

arissen

in de

kijker

Jan Broes duwt N-VA-lijst

Wie is Sofie Van Luyck?

Jan Broes stond in 2012 voor de eerste keer op een verkiezingslijst. Hij zag zijn mooie persoonlijke
score vertaald in een schepenambt voor drie jaar. Ook dit jaar staat Jan weer klaar, ditmaal als
lijstduwer. Voor deze gelegenheid houdt onze lijsttrekker en burgemeester Kristof Sels een interview met hem.

In 2012 was ik volop actief in het actiecomité tegen de glastuinbouwzones, een dossier dat heel
wat mensen in de gemeente nauw aan het hart lag. Toen het voorstel ter sprake kwam om de N-VA
te vervoegen voor de gemeenteraadverkiezingen, heb ik mij dan ook met overtuiging geëngageerd
samen met twee collega’s uit het toenmalige actiecomité: Joris De Pauw en Jan Broes. Als schepenen hebben zij zich volop ingezet om dit dossier in positieve zin af te sluiten.

Kristof: Jan, waarom je koos voor de N-VA?

de land- en tuinbouwsector wil ik me blijven inzetten. En
voor onze senioren, waar ik me toch ook moet bij rekenen.
Deze groep mag niet vergeten worden. Uiteraard blijf ik de
situatie van de grachten opvolgen, want dat is uitermate
belangrijk om geen wateroverlast te krijgen. Hier merk ik
ook de vooruitgang, want er zijn geen grote waterproblemen meer geweest. Dat moeten we zo houden, en waar
mogelijk zelfs nog verbeteren.”

Kristof: En die verandering is er gekomen. Je
werd schepen van Land- en Tuinbouw, Onderhoudswerken en Water- en Groenbeheer. Daarin
heb je heel wat verwezenlijkt. Wat is je het meest
bijgebleven?

Kristof: Hoe zie jij de uitslag van de verkiezingen
tegemoet?

Jan: “Ik ben een echte Vlaming. De Vlaamse waarden en
normen zijn me met de paplepel ingegeven en die vind
ik ook terug bij de N-VA. Bovendien was er bij de vorige
verkiezingen de dreiging van de megaglastuinbouwzones.
Het vorige bestuur ging daarin eigengereid te werk, zonder rekening te houden met onze mensen en de omstandigheden hier. Daar moest verandering in komen.”

Jan: “Mijn hele leven speelt zich af in de landbouw. Deze
sector werd niet voldoende gehoord door het vorige
bestuur. Het mooiste vind ik dan ook de oprichting van
de land- en tuinbouwadviesraad. Onbegrijpelijk dat een
groentegemeente als de onze een dergelijke adviesraad
nooit heeft gekend. Ik ben zeer tevreden dat ik die adviesraad heb kunnen oprichten, zodat de ganse sector nu als
een volwaardig gesprekspartner aan tafel kan zitten met
het gemeentebestuur.”

Jan: “Zeer positief. De mensen zien dat de verandering
werkt. Het gemeentebestuur luistert veel meer naar de
inwoners. Dat heb ik zelf als schepen ook steeds uitgedragen: luisteren naar de mensen. En de vooruitgang is meer
dan zichtbaar. Die mag niet stoppen.”

Kristof: Daarin heb je gelijk! We gaan daar samen
voor zorgen. Veel succes, Jan!

Jan BROES

Gemeenteraadslid
Oud-schepen

Kristof Sels
Burgemeester

OCMW-ploeg weer op volle sterkte
Na het vertrek van Dave Van Oosterwyck, die koos voor een nieuwe uitdaging, werd
onze OCMW-ploeg weer op volle sterkte gebracht. Detty Vercraeye werd verkozen
tot onze nieuwe OCMW-voorzitter.

Ledverlichting voor alle
straten

Sofie VAN LUYCK

Gemeenteraadslid

Geert Bourgeois op bezoek in Sint-Katelijne-Waver

Bart De Boeck zetelt nu mee in het Vast Bureau en Veerle Stoffelen legde de eed af als nieuw
OCMW-raadslid. Samen met Annick Willio-Van Goethem en Conny Robbens behartigt deze ploeg
de sociale belangen van onze gemeente. Proficiat en veel succes, allemaal!

Schepen van Openbare Werken Joris De Pauw
licht toe: “Bij de heraanleg van straten of de
aanleg van nieuwe straten kiezen we telkens voor
energiezuinige ledverlichting. Met deze manier
van werken zou het erg lang duren voordat de
ganse gemeente voorzien is van ledverlichting.
Daarom zijn we een samenwerkingsovereenkomst met Eandis aangegaan. Zo verhogen we
het investeringstempo zonder financiële risico’s
en zullen gegarandeerd binnen de tien jaar alle
straatlampen vervangen zijn door ledverlichting.”
“De nieuwe lampen kunnen ook gedimd worden.
Zo kunnen we onze verlichting op een slimme
manier inzetten. We vermijden zo lichtvervuiling
en de straat zit toch nooit
helemaal in het donker. De
verandering werkt, zo veel is
duidelijk”, besluit Joris.

Detty is al enkele jaren lid van de OCMW-raad en het Vast Bureau (het schepencollege van het
OCMW, zeg maar). Ze volgde de grote dossiers mee op, zoals de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Ook is ze inmiddels in het schepencollege en de gemeenteraad geïnstalleerd.

sint-katelijne-waver@n-va.be

Als N-VA-mandataris was ik nauw betrokken bij de
besluitvorming in het bestuur, zowel als voorzitter van de
gemeenteraad en de gemeentelijke raadscommissies en als
lid van de gemeenteraad. Als (voormalig) gemeenteraads-

voorzitter leidde ik de besprekingen in goede banen. Alle
gemeenteraadsleden moeten evenredig aan bod komen,
zonder daarbij het democratische debat uit het oog te
verliezen. Daarnaast vertegenwoordig ik onze gemeente
maandelijks in de intercommunale voor streekontwikkeling IGEMO. Vanuit de raad van
bestuur neem ik niet alleen mee
de beslissingen, maar volg ik ook
de ruimtelijke dossiers op die van
belang zijn voor onze gemeente.

We zetten volop in op ledstraatverlichting. Dat
is energiezuinig en dus milieuvriendelijker.
Ondertussen werd al in elf straten nieuwe ledverlichting geïnstalleerd. Via een overeenkomst
met Eandis engageren we ons om binnen de
tien jaar alle straatlampen te vervangen door
ledverlichting.

Kristof: Dit jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en je bent onze lijstduwer. Een plaats
met ambitie?

Jan: “Zeer zeker. Er staan nog zeer mooie projecten op
stapel waar ik mijn schouders wil onderzetten. Ik denk
aan de heraanleg van de Molenstraat en de vernieuwing
van de dorpskernen van Waver en het centrum. Ook voor

Zelf wilde ik actief betrokken zijn bij een vernieuwend
beleid dat onze gemeente dagdagelijks vorm geeft. Als
gehuwde werkende moeder met zoon en dochter vind ik
het ook heel belangrijk om in een gezinsvriendelijke en
verkeersveilige gemeente te kunnen wonen. Ook een ruim
aanbod aan ontspannings-, sport- en opvangmogelijkheden voor jongeren zijn erg belangrijk. Ik ben dan ook fier
dat we de afgelopen vijf jaar op dit vlak heel wat geslaagde
initiatieven namen.

Detty VERCRAEYE

OCMW-voorzitter

Joris DE PAUW

Schepen van Openbare Werken

Vlaams minister-president Geert Bourgeois
op bezoek in onze gemeente.

“De vier nieuwe infozuilen informeren
u over het nieuws in onze gemeente.
En verenigingen krijgen een extra
mogelijkheid om hun evenementen aan
te kondigen.”

An COEN

Schepen van Financiën, Personeel,
Toerisme en Dierenwelzijn
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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