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

Beste lezers,
De Vlaamse Feestdag van 11 
juli komt er weer aan, een dag 
waarbij we jullie hulp kunnen 
gebruiken.  Want we willen elk 
jaar meer Leeuwenvlaggen aan 
de huizen zien wapperen. 
Voor wie de vlag wil uithan-
gen, hebben we goed nieuws. 
Geef ons een seintje en een 
bestuurslid brengt gratis een 
Leeuwenvlag bij u thuis, zon-
der verdere verplichtingen.
Ondertussen staat het leven in 
onze gemeente niet stil. In dit 
blad vinden jullie toelichting 
bij een aantal verwezenlijkin-
gen en projecten die dankzij 
onze N-VA-mandatarissen tot 
stand zijn gekomen. 
Dankzij jullie steun krijgt de 
Verandering vorm in onze 
gemeente: we pakken proble-
men aan die vroeger stilletjes 
van de agenda werden gehaald. 
Problemen waarvoor op het 
eerste gezicht niet altijd een po-
pulaire oplossing kan worden 
gevonden. 
Maar we proberen elk dossier 
om te buigen naar een posi-
tief verhaal voor Katelijne en 
Waver. Zo zijn de sport- en de 
jeugdverenigingen nu finan-
cieel beter af met de nieuwe 
regeling rond subsidiering.

De N-VA beloofde verandering en we houden 
woord. Ons verhaal is geen verandering  
omwille van de verandering, maar  
verandering voor verbetering.  
Zowel in grote zaken – zoals visie 
en het meerjarenplan – als in ‘kleine’ 
zaken – zoals de uitvoering van dat 
meerjarenplan en de dagelijkse  
werking. Een kleine bloemlezing …

Inspraak
Via onder meer acht kernraden per jaar, een gratis sms-dienst, Facebook, 
Twitter en eenduidige mailadressen voor het schepencollege houden we de 
vinger aan de pols van onze gemeente.

(Verkeers)VeIlIgheId
We investeren in nieuwe wegen en in het beveiligen van gevaarlijke  
kruispunten met 15 snelheidsinfoborden en (in 2016) camera’s voor  
nummerplaatherkenning, die criminaliteit helpen bestrijden en trajectcon-
trole uitvoeren. Een doorlichting van het politiekorps heeft als doel meer  
efficiëntie en nog meer resultaat. Twintig extra agenten volgen bovendien 
een ‘flits-opleiding’. Een systeem voor meer politiecontrole aan de  
schoolpoorten staat in de steigers.

duurzaamheId
De gemeente richtte een trekkersgroep op om de titel Fair Trade Gemeente 
binnen te halen en we ondertekenden het Burgemeestersconvenant, een 
initiatief om de CO2-uitstoot te verminderen.

BruIsende gemeente en lokale economIe
Een winkelplan zit in de opstartfase en we drijven subsidies voor zelfstandi-
gen op. We hebben ook oog voor een netwerkevenement voor ondernemers 
en zetten de gemeente in de kijker op Openbedrijvendag.

Er zijn nog veel andere voorbeelden maar die merkt u zelf ook ongetwijfeld 
op. Nog eentje? Het zebrapad Dijk-Dorp werd heraangelegd en zorgt nu voor 
veel minder geluidsoverlast, tot grote tevredenheid van de buren.
Verandering voor verbetering dus!

Kracht van verandering zie  
je in grote én ‘kleine’ zaken

Frank Geets, 
voorzitter N-VA 

Katelijne & Waver

Veel van de veranderingen ten 
goede, zoals de snelheidsinfoborden, 
heeft u ongetwijfeld al opgemerkt. - 
Burgemeester Kristof Sels
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Op twintig plaatsen in Sint-Katelijne-Waver zul-
len overbodige paaltjes op fietspaden worden weg-
gehaald of verplaatst. Dat is het resultaat van een 
grondige doorlichting van de fietsverbindingen 
door N-VA-gemeenteraadslid Wim Pauwels. 

Paaltjes op het fietspad zijn een belangrijke oor-
zaak van fietsongevallen of vormen een kwelling 
voor wie bijvoorbeeld met een fietskar rijdt. Daarom 

willen we snoeien in het aantal paaltjes en worden 
deze verwijderd waar ze niet echt noodzakelijk zijn. 
Naast het verwijderen van paaltjes, zullen er ook 
uniformere verkeersborden komen die duidelijker 
aangeven dat het om een fietspad gaat. De stad Lier 
toonde al interesse in ons initiatief.

Hiermee is het verhaal niet af. De N-VA wil nog 
meer werk maken van een fietsvriendelijke infra-
structuur: vrijliggende fietspaden, smileys die de 
snelheid tonen, veilige oversteekplaatsen, betere 
fietsenstallingen en het verder ontwikkelen van 
fietsverbindingen in de gemeente. 

Heeft u nog suggesties, meld het ons!

Het behoud van een landelijke en groene gemeente 
is één van de pijlers van het gemeentelijk beleid. In 
samenwerking met de land- en tuinbouwsector en 
de natuurverenigingen werkt de gemeente hard aan 
de uitbouw van een unieke groene long die zich uit-
strekt tussen het centrum van Sint-Katelijne-Waver 
en het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

De Hondsbossen, Gasthuisbossen, het Vossenbergbos 
en delen van het Zuurbos zijn recent opgenomen in 
het erkende natuurreservaat ‘Waverwoud’. Dat is een 
natuurgebied van meer dan 114 ha dat beheerd wordt 
door Natuurpunt.

Landbouw, natuur en ontspanning in harmonie
Joris De Pauw, schepen van Ruimtelijke Ordening: “De 
gemeente draagt haar steentje bij door in overleg met 
de land- en tuinbouwsector en de natuurverenigingen 
op zoek te gaan naar strategische wandel- en fietsver-
bindingen in het gebied. De gemeente koopt daarvoor 
gronden aan en richt wandel- en fietspaden in.” 

De ambitie is om de komende jaren tot een mooi aan-
eengesloten gebied te komen waar de verschillende 

functies optimaal naast elkaar kunnen bestaan, met 
name land- en tuinbouw, natuur en lichte buitenrecre-
atie. Op die manier bieden we de burgers van onze 
gemeente een unieke groene long aan tussen de centra 
van onze gemeente. 

Sint-Katelijne-Waver verwijdert overbodige fietspaaltjes

Onze raadsleden en bestuursleden zijn er voor u!

Gemeente maakt werk van groene long

wim.pauwels@n-va.be
0494 43 86 69

Bij de start van de legislatuur bezocht het college 
van burgemeester en schepenen de gemeentescholen 
GLOC, Octopus en Dijkstein. Het aantal werkpunten 
was niet te tellen. Daarom voegt de gemeente nu de 
daad bij het woord.

Even enkele jaren terug in de tijd. In de GLOC  
regende het binnen in de gang en hing er plastiek aan 
het plafond in sommige klassen, zodat de kinderen niet 
nat werden tijdens de lessen. In Dijkstein liep het water 
door de gang, was de refter helemaal opgeleefd en ston-
den er slecht geventileerde barakken tussen en naast de 
gebouwen waarin de kinderen les kregen. 

Ook in Octopus waanden de burgemeester met zijn 
schepenen zich eerder in een school van een derdewe-
reldland dan in een school van een Vlaamse gemeente.  
“We hebben zelfs moeten beslissen een afdak te  

installeren omdat de tijdelijke containers achter de kerk 
barsten begonnen te vertonen”, weet schepen Dave  
Van Oosterwyck.

3 miljoen voor vernieuwingen
Om aan deze noodsituaties te verhelpen besloot het  
college dan ook om drastisch in te grijpen en zélf zo’n  
3 miljoen euro vrij te maken voor onze kinderen. 

Tegen 1 september 2016 zal Octopus  twee nieuwe klas-
lokalen voor de lagere school krijgen, zes kleuterklassen 
met een overdekte gaanderij, een polyvalente zaal en 
een grote speelzolder. Voor Dijkstein gaf de gemeente-
raad dit jaar nog groen licht om de afgeleefde klassen te 
vervangen door duurzame snelbouw. 

Mogelijk zitten de kinderen dan ook al dit najaar in 
hun nieuwe klassen. In de GLOC ten slotte werden de 
versleten parketvloeren vervangen door tegels en zal 
het dak worden geïsoleerd en vernieuwd.

Kwaliteit blijven garanderen
 “Ook in ons onderwijs is dus de broodnodige  
verandering ingezet”, aldus Van Oosterwyck. “Binnen 
het college werken we goed samen om al deze dossiers 
vlot te trekken. Als we zo blijven vorderen zullen alle 
kinderen deze legislatuur in een vernieuwde en een 
kwalitatieve schoolomgeving les krijgen.”

van Droom naar Daad

De gemeente zorgt voor een kwalitatieve 
schoolomgeving. – Dave Van Ooster-

wyck, voorzitter OCMW-raad en schepen 
van Sociale Zaken en Integratiebeleid

Na 2 jaar OCMW-raad wil ik 
me nu als gemeenteraadslid 
inzetten voor onder meer de 
minstbedeelden in onze ge-
meente. In uitvoering van het 
Vlaams regeerakkoord steun 
ik de integratie van OCMW 
en gemeentediensten. Als lid 
van de raad van bestuur van de 
Duffelse Volkswoning blijf ik de 
dossiers in onze gemeente van 
nabij opvolgen.

Als OCMW-raadslid hou 
ik me vooral bezig met het 
Plaatselijk Werkgelegen-
heidsagentschap en de 
opvolging van het nieuwe 
project van Collectieve 
Autonome DagOpvang  
(CADO), waarbij zorg-
behoevenden  overdag 
terecht kunnen zodat 
mantelzorgers even vrij-
af kunnen nemen.

In het Directiecomité van het 
Autonoom Gemeentebedrijf 
Sint-Katelijne-Waver (AGB) zet 
ik mij in bij het zoeken naar 
samenwerking tussen onze 
gemeente en privépartners. 
Deze opdracht sluit aan bij mijn 
juridische opleiding en profes-
sionele ervaring als zelfstandig 
consultant.

Als OCMW-raadslid hou 
ik mij vooral bezig met 
het Sociaal Verhuur Kan-
toor (SVK) onder de naam 
BODUKAM. Dit kantoor 
zorgt ervoor dat diverse 
personen en families een 
degelijke woning kunnen 
vinden met een degelijke 
huurovereenkomst.

Harry andries Conny robbens

veerle Stoffelen annick Willio-van Goethem

joris De Pauw, schepen van Schepen 
van Ruimtelijke Ordening, Openbare 

Werken en Huisvesting.
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De dorpskernvernieuwing van de Elzestraat staat 
al enige tijd op de agenda. Een eerste realisatie 
was de herinrichting van de Groenstraat tussen  
de ingang van het Sint-Michielskasteel en de  
Clemenceaustraat. De komende jaren zullen nog 
tal van initiatieven genomen worden.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  
Elzestraat zal de stedenbouwkundige voorschriften en 
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
komende jaren vastleggen. Het eerste ontwerp van dit 
RUP zal in juni tijdens een infomarkt aan de inwoners 
voorgesteld worden. Zo krijgen de inwoners van in het 
begin inspraak over de verdere stedenbouwkundige 
ontwikkeling van het centrum van de Elzestraat. 

Een ander belangrijk dossier betreft de renovatie 
van het Sint-Michielskasteel. Joris De Pauw, sche-
pen van Openbare Werken: “De renovatie van het 

Sint-Michielskasteel sleept al jaren aan. De hui-
dige bestuursploeg zal het kasteel tijdens deze 
legislatuur ook effectief renoveren. In principe 
starten de renovatiewerken dit najaar en zal het 
kasteel in 2016 in zijn volle glorie hersteld zijn.” 
Het Sint-Michielskasteel krijgt een nieuwe functie 
die het gemeenschapsleven in de kern Elzestraat 
versterkt en het park blijft uiteraard toegankelijk.

Het Sint-Michielspark wordt opgewaardeerd in lijn met een 
nieuw beheerplan dat de visie volgt van Harmonisch Park- en 
Groenbeheer. We gaan voor een aantrekkelijk en gevarieerd park 
dat open staat voor iedereen.

Er komen drie belevingszones: oud kasteelpark, actieve belevings-
natuur en landschapspark. Daarnaast is ook het verhogen van de 
biodiversiteit ons doel. We houden ons daarbij aan de algemene  
milieuzorgplicht (zoals pesticidevrij beheer).

De N-VA wil immers de openbare parken zowel aantrekkelijker 
maken als toegankelijk voor het publiek en dat met zorg voor de 
natuur. Parken zijn namelijk een onderdeel van een bruisende ge-
meente waar het goed is om leven.

Intensief overleg tussen uitbaters, buschauffeurs, leer-
krachten en Jan Van Itterbeeck, fractieleider en  N-VA- 
verantwoordelijke voor de Elzestraat, resulteert in een 
veilige en  kindvriendelijke parkeerplaats.

Zoals jullie weten, hervormden we het subsidiereglement voor onze 
verenigingen in lijn met onze gemeentelijke visie. We vergrootten 
ook de pot centen en maakten ons sterk dat nu meer verenigingen er 
gebruik van konden maken. We kregen gelijk!

“In het oude systeem kregen 23 verenigingen zo’n 48 000 euro uitbetaald.  
In ons nieuwe systeem krijgen maar liefst 53 verenigingen meer dan  
62 000 euro”, zegt burgemeester Kristof Sels.

Het verhaal is daarmee niet af. We schaven het systeem bij zodat  
verenigingen nog meer op maat keuzes kunnen maken en zo nog  
meer centen kunnen verdienen (en terecht ‘verdienen’).

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve  
Sanctie en is een efficiënt middel om overlast  
aan te pakken. Het systeem kende in onze gemeente  
echter niet het succes van elders. Dus in plaats van  
klagen of dreigen over wat andere partijen deden en 
doen, pakken we het probleem aan met concrete acties.

Burgemeester Kristof Sels: “We gaan protocols aan met 
het parket om bepaalde misdrijven ook met dit systeem 
te kunnen beboeten. Dit gaat onder andere over fout-
parkeren, bijvoorbeeld op een voetpad. Een gekend zeer 
aan de schoolpoorten, met gevaarlijke situaties voor 
onze schoolgaande kinderen tot gevolg. We gaan dit dus 
in de toekomst zelf kunnen bestrijden.

We onderzoeken wie we concreet kunnen aanstellen  
tot ‘GAS-vaststeller’. Dus geen personen die ‘het er maar 
bij moeten nemen’, maar wel personen die weten dat dit 
hun kerntaak is. Een duidelijke verantwoordelijkheid 
dus. We zoeken hiervoor in de eerste plaats binnen het 
politiekorps.

Dierenwelzijn hoog 
op De agenDa

We hervormen ook het 
politiereglement. 

Belangrijk N-VA-
voorstel daarbij is 
het opnemen van 
dierenwelzijn in het 
reglement zodat ook 
inbreuken hierop  
bestraft kunnen  
worden met  
GAS-boetes. 

Over dierenwelzijn 
gesproken: het bestuur wil een meldpunt oprichten 
waar de burger aangifte kan doen van gevallen van 
verwaarlozing/mishandeling van dieren.

Tijdens het weekend van 19 en 
20 september organiseert N-VA 
Katelijne&Waver haar jaarlijkse familie-
happening voor alle inwoners van Sint-
Katelijne-Waver en de sympathisanten. 
Meer informatie lees je binnenkort op 
onze webstek:  
www.n-va.be/sint-katelijne-waver.

elzestraat verfraaid

Parkbeheersplan voor Sint-Michielssite

Michielsbad heeft nu eigen parking voor schoolbus 

Meer visie én meer centen voor meer verenigingen

Concrete acties voor een overzichtelijker  
en eerlijker GaS-systeem

joris De Pauw,  
schepen van Ruimtelijke 

Ordening, Openbare  
Werken en Huisvesting

an Coen, schepen van Financiën,  
Personeel en Toerisme en Dierenwelzijn

jan Broes, schepen van Land-  
en Tuinbouw, Onderhoudswerken,  

Water- en Groenbeheer

jan van itterbeek, fractievoorzitter, 
met de schoolbuschauffeur Eddy.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


