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Beste inwoner

2020 was anders dan ooit tevoren. Hopelijk 
maakten we een uitzonderlijk jaar mee. Ondanks 
de vele tragedies, waarbij iedereen ondertussen 
wel iemand kent die geveld werd door het virus, 
hebben we ook iets anders zien opborrelen.

Warmte en solidariteit

Er was een geweldige golf van warmte en 
solidariteit, mensen die buren hielpen met 
boodschappen, applaus voor onze zorgverleners 
enzovoort. Laat ons hopen dat wanneer het virus 
gepasseerd is, dat gevoel blijft voortleven in 
onze maatschappij.

We genoten in het begin van het jaar ook weer 
van een geslaagde editie van onze traditionele 
nieuwjaarsreceptie. Daar ontvingen we Nadia 
Sminate, Vlaams parlementslid en ex- 
burgemeester van Londerzeel, in de nagelnieuwe 
scoutslokalen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

De N-VA werkt verder

Je vindt in dit blad meer informatie over hoe  
we als beleidspartij onze gemeente helpen in  
de strijd tegen het coronavirus. Gemeenteraads-
lid Bart De Boeck houdt de vinger aan de pols  
van onze twaalf werken. Stuur uw vragen  
en/of bedenkingen zeker door via  
bart.deboeck@n-va.be. Participatie is voor  
ons geen slogan, maar daadwerkelijk doen!

Onze N-VA’ers hopen ten zeerste dat we jullie 
nog eens fysiek kunnen uitnodigen voor een 
babbel of een interessante spreker. Plannen  
maken blijft jammer genoeg een lastige  
opdracht.

Ik wens jullie veel leesplezier.

De coronacrisis is in de eerste plaats een gezondheidscrisis.  
Maar ook de economische gevolgen zijn drastisch. De N-VA nam haar  
verantwoordelijkheid en werkte een steunpakket aan maatregelen uit.

Frank Geets
Voorzitter

Oprichting 
‘coronafonds’ 

De extra middelen compenseren 
het verlies van bedrijven en  
verenigingen en geven financieel 
een duwtje in de rug.

Gratis annuleren 
reservaties 

Reservaties voor inname van het 
openbaar domein of huur van 
sportzalen konden kosteloos 
geannuleerd worden.

Bestel- en afhaalsysteem 
bibliotheek 

Onze bib beschikte, als een van 
de eersten in ons land, over  
een vlot en efficiënt bestel- en 
afhaalsysteem.

Opbellen van 
ouderen

We stelden een team samen om 
alle 80-plussers in onze gemeente 
op te bellen. We luisterden en  
staken hen een hart onder de riem.

Inzameling oude  
computers

We schaarden ons achter de 
inzameling van oude computers. 
Die waren bestemd voor leerlingen 
die daar nood aan hebben.

Zorgpas voor  
zorgverstrekkers

Alle zorgverstrekkers beschikten 
over een zorgpas waarbij ze 
voorrang kregen in winkels.

Gemeentelijke steun in coronatijden
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“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 



sint-katelijne-waver@n-va.be

#samensterk en #samenerdoor
Kristof Sels treedt sinds het uitbreken van de coronacrisis 
niet alleen op als burgemeester, hij is ook burgervader. In dat 
kader heeft hij een boodschap voor alle inwoners.

“Het coronavirus slaat hard toe. Iedereen kan dat aan den lijve 
ondervinden, de ene al wat harder dan de andere. Maar het 
maakt ons ook sterker, het vergroot onze solidariteit. Er werden 
spontaan allerhande acties opgezet, zoals de spandoeken of de 
berenzoektocht. De gebruikte slogans en hashtags tonen dat ook 
aan: #samensterk of #samenerdoor. Daar ben ik als burgmeester 
uitermate fier op.”

Helden

“In pre-coronatijden was het gemeentebestuur bezig met de 
opstart van onze ‘citymarketing’. We gingen daarbij uit van het 
concept ‘helden’. Dat is nu meer dan ooit van toepassing. Zij 
die zorgen voor onze warme maatschappij zijn allemaal helden. 
Bedankt daarvoor.

Als beleidsvoerende partij neemt de N-VA uiteraard ook op  
lokaal vlak haar verantwoordelijk. We zitten in de cockpit, aan 
het stuur. De hoogste prioriteit is om ons uit deze coronastorm 
naar rustige vaarwateren te leiden. Maar eerst moeten we die 
storm samen trotseren.

Hou je aan de regels

Daarom nogmaals een belangrijke oproep: zorg voor jezelf en 
voor elkaar. Dat doe je best door de regels te respecteren. Hou 

afstand. Draag een mondmasker waar dat nodig is.  
Was en ontsmet je handen regelmatig.  
Wees solidair met anderen en help elkaar,  
zeker zij die het al moeilijk hadden.

Veel moed en hou het gezond.

Kristof Sels
Burgemeester

Woonzorgcentrum Bosbeekhof opent de deuren
Het nieuwe woonzorgcentrum Bosbeekhof is klaar voor gebruik. Ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland Jeroen 
Baeten opende de nieuwbouw officieel op vrijdag 25 september. N-VA vinkt daarmee opnieuw een verkiezingsbelofte af.

Gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Baeten is ook ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. Hij volgde de bouwwerkzaam-
heden mee op en blikt nu terug op een bewogen maar succesvol parcours: “Er is al vele jaren sprake van deze nieuwbouw. De 
bouw kon tijdens de vorige legislatuur een effectieve start nemen dankzij de N-VA. Helaas hebben we wat tegenslagen  
gekend, met waterschade als grootste obstakel. Uiteindelijk lukte het toch om al die obstakels te overwinnen.”

Onze partij is trots dat we een van de 12 werken, en tegelijk ook 
een verkiezingsbelofte, konden afwerken. "De nieuwbouw zal 
de bewoners een pak meer comfort bieden. Maar ook voor het  
personeel is dit een enorme vooruitgang. 
 Verandering voor vooruitgang, voor alle  
betrokkenen,” besluit Jeroen.

Jeroen Baeten
Gemeenteraadsvoorzitter
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Stand van zaken: de 12 werken 
van N-VA Katelijne & Waver
Zoals beloofd in de voorgaande edities van ons huis-aan-huis-
blad, nemen we telkens een van de 12 werken onder de loep 
voor een huidige stand van zaken. Laat ons eens omgekeerd te 
werk gaan en beginnen met het 12de werk: meer inspraak voor 
de burger.

Op 4 februari ging de eerste denk-durf-doe-dag door in het  
gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver. Daar konden alle  
burgers kennismaken met de lopende projecten van onze 
gemeente, maar evengoed nieuwe initiatieven ondersteunen of 
promoten.

Productieve en creatieve avond

Het werd een druk bezochte avond waarop tal van mooie ideeën 
werden aangebracht door sterk geëngageerde mensen. Je kon 
bijvoorbeeld mee nadenken over een nieuwe kunstroute of  
strategische plaatsen voor rustbanken voorstellen. 

Mensen schreven zich bij in bij de BIN-werking (Buurt  
Informatie Netwerk) van hun specifieke wijk, stelden ideeën 
voor in verband met sport- en speelpleintjes enzovoort. Je kon 
overal vrijblijvend langslopen en een formulier invullen als je 
verdere betrokkenheid bij een van onze projecten wenste.

Burger dichter bij beleid 

Met de rubriek 'de 12 werken' willen we niet alleen een link  
leggen naar ons verkiezingsprogramma, maar ook alle inwoners 
nauwer betrekken bij het beleid van onze gemeente.  
 
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen om onze gemeente  
sterker, beter, mooier te maken ? Mail naar bart.deboeck@n-va 
en u krijgt een persoonlijk antwoord. Tot slot nog een speciale 
vermelding voor Louis Luyckx. Hij stelde ons als eerste een 
vraag in verband met het participatietraject.

Verantwoord besturen bij organisatie van kermissen
De coronapandemie zorgt dit jaar voor heel wat afgelaste feesten en evenementen. Zo ook de voorjaarskermissen.  
De N-VA liet steeds een opening voor de najaarsedities. De kermissen van Elzestraat en Dijkstein konden op een  
coronaveilige manier doorgaan. Maar door de enorme stijging van het aantal besmettingen, werden de kermissen  
van Waver en Centrum noodgedwongen afgelast.

De verstrengde maatregelen in Antwerpen zorgden er 
aanvankelijk voor dat kermissen niet op een  
verantwoorde manier konden doorgaan. Maar toen 
eind augustus bleek dat mits de nodige aanpassingen 
toch kon, hebben we snel geschakeld.

Na overleg met de sector gingen, met dank aan onze 
gemeentediensten en helpende verenigingen, de  
kermissen van Elzestraat en Dijkstein door. 
 
De enorme stijging van het aantal besmettingen 
maakte het, net zoals in september, jammer genoeg  
onverantwoord om de kermissen van Waver en  
Centrum nog te laten doorgaan. We moeten als  
gemeentebestuur denken aan de veiligheid en  
gezondheid van iedereen en het goede voorbeeld geven 
om de pandemie in te dijken.

 We hebben uiteraard begrip voor de moeilijke situatie van  
foorkramers. Daarom is er voor hen een financiële tegemoetkoming 
voorzien.
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Katelijne helpt
Walter Hüwels, bestuurslid bij N-VA 
Katelijne & Waver, en zijn vrouw  
Linda hebben het hart op de juiste 
plaats. Tijdens de coronacrisis  
maakten ze mondmaskers en  
deurhendels. N-VA sprak met Walter 
over zijn geslaagde initiatief.

Hoe kwamen jullie op het idee?

“Tja, hoe ontstaat zoiets? Linda en ik 
zijn daarin een hecht team. We zagen 
al snel dat er een gebrek aan mond-
maskers was. Daarop zijn we beginnen 
brainstormen over hoe een  
mondmasker er moet uitzien en aan 
welke vereisten het moet voldoen.”

En, hoe moet een goed mondmasker

er uit zien? Hoe maakten jullie ze?

“Linda maakte een patroon voor een 
aansluitend mondmasker met twee 
lagen katoen. We kozen voor katoen 
omdat het op hoge temperatuur kan 
worden gesteriliseerd. Dat is uitermate 
belangrijk. Ook bleek katoen zowat het 
beste materiaal te zijn dat uit  
vergelijkende tests kwam, met een score 
van 70 procent op vasthouden van  
partikels. Stofzuigerzakken scoren 
beter, maar weinig mensen zijn fan van 
een stofzuigerzak op hun gezicht.”

“Het was ook teamwork: ik sneed de 
delen, snel en nauwkeurig laseren was 

haar job. Het stikken deden we dan 
weer samen. We deelden onze activiteiten 
op Facebook en kregen een vraag van 
thuisverplegers voor 100 maskers. Ze 
wilden er 10 voor elke verpleegster.”

Het project groeide dus enorm?

“Zeg dat wel. Daarom besloten we om 
een Facebookgroep 'Katelijne helpt', 
op te richten. Daar gingen we op zoek 
naar extra helpende handen. Met de 
patronen en handleiding die we daarop 
publiceerden, gingen heel wat  
mensen aan de slag. Zo was er iemand 
die een dokterspraktijk met verschillende 
artsen van maskers heeft voorzien, 
iemand die extra grote maskers maakte 
enzovoort. Op korte tijd ontstond er 
een hechte gemeenschap.”

Het bleef niet bij mondmaskers.

Er kwamen later ook deurhendels bij?

“Klopt. Ik zag de deurhendels voor het 
eerst in een krantenartikel. Het gaat om 
een hendel die je met schroeven rond 
een deurklink bevestigt. Daardoor kan 
je makkelijker een deur openen met je 
onderarm, en hoef je de klink dus niet 
vast te pakken met je hand.”

De hendels zijn waarschijnlijk zeer

nuttig in de zorgsector?

“Jeroen Baeten, ondervoorzitter van 
Zorgbedrijf Rivierenland, kwam met 
de suggestie om er te maken voor het 
woonzorgcentrum Sint-Elizabeth. 
Aangezien het om veel deuren gaat 
en een 3D-printer nog relatief traag 
is, keken we uit naar extra capaciteit. 
Via de Facebookgroep lieten nog twee 
Katelijnenaars weten dat ze hun printer 
wilden inzetten. Er waren ook mensen 
uit Bornem en Tielt. Maar die heb ik 
gesuggereerd lokale zorgverleners te 
zoeken, omwille van de logistiek.”

Zijn er intussen al wat deuren 

uitgerust met zo’n hendel?

“Jazeker. 21 deuren in het woonzorg-
centrum beschikken ondertussen over 
onze hendels, zes in het coronapunt 
van de huisartsenwachtpost in het AZ 
Sint-Maarten en er loopt ook nog een 
test in het psychiatrisch ziekenhuis in 
Heist-op-den-Berg.”

Doen jullie dit volledig belangeloos?

“Tot nu toe financierden we alles uit 
eigen zak en leverden we de  
mondmaskers en deurhendels gratis 
aan verschillende organisaties.”

N-VA Katelijne & Waver vindt jullie

actie zeer nobel. Daarom zullen wij

alle kosten dragen. Nog veel succes en

een welgemeend dankjewel!

 Walter Hüwels en zijn vrouw Linda maakten zich in volle coronacrisis erg nuttig door zelf mondmaskers en deurhendels te maken.
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De gemeente investeert in onderwijsbeleid voor alle kinderen
Stellen dat onze gemeente een onderwijsgemeente is, is een open deur intrappen: 7 basisscholen, 3 middelbare scholen, een 
hogeschool en universitair onderwijs. N-VA Katelijne & Waver vindt dat het beleid daar ook op afgestemd moet zijn.

In de vorige legislatuur lag de focus op ons patrimonium: 
verschillende gebouwen werden gebouwd of vernieuwd. Onze 
schepen van Openbare Werken Joris De Pauw leverde prachtig 
werk op dat vlak. Daarnaast bouwde burgemeester en schepen 
van Jeugd Kristof Sels een ‘Huis van het Kind’ uit. 

Onderwijs-coördinator

Voortaan willen we meer investeren in ons onderwijsbeleid 
zelf, voor alle kinderen, van alle scholen, van alle netten. 
Daarom kozen we samen met onze coalitiepartner om nog 
meer in te zetten op onze rol als coördinator van het onderwijs 
in onze gemeente. We maakten in het meerjarenplan extra 
budget vrij voor een onderwijs-coördinator: een nieuwe, maar 
noodzakelijke functie. Sinds kort is die functie ingevuld en 
kunnen we nog meer dan voorheen ondersteunen, regisseren 
en coördineren.

De onderwijs-coördinator heeft drie belangrijke taken:

•  Ze staat in voor de coördinatie van het ganse onderwijsland-
schap in onze gemeente. Zo nemen we als gemeentebestuur 
onze regierol waar.

•  Daarnaast rolt ze het flankerende beleid, zoals het  
aanmeldingssysteem, kleuterparticipatie, kleuterarmoede, 
capaciteitsmonitoring,… mee uit.

•  Ten slotte is ze het eerste aanspreekpunt voor de directeurs 
van onze drie gemeentelijke scholen: ondersteunen in hun 
dagelijkse werking, mee bouwen aan de visie en het  
strategisch meerjarenplan binnen de scholengemeenschap 
enzovoort.

We blijven gaan voor vooruitgang. In het verleden was er te 
weinig ambitie en keek men te weinig vooruit. De afgelopen 
jaren maakten we wel een inhaalbeweging op het vlak van 
schoolgebouwen en het comfort dat daarmee gepaard  
gaat voor leerling en leerkracht. Onderwijs is en blijft een 
belangrijke pijler voor ons.

De N-VA maakt dus echt het verschil: in het verleden met  
de bouw en renovatie van heel wat schoolgebouwen en de  
start van een Huis van het Kind, nu met de uitbouw van een 
coördinerend en flankerend onderwijsbeleid.

Steun aan onze ondernemers? #tuurlijkda
Onze Antwerpse ondernemers beleven moeilijke tijden. 
De drastische coronamaatregelen brachten imagoschade 
met zich mee en de economische gevolgen zijn groot. 
Om ondernemend Antwerpen een hart onder de riem 
te steken, lanceerde het provinciebestuur samen met 
partners als UNIZO, NSZ, Comeos, Toerisme Provincie 
Antwerpen en Horeca Vlaanderen #tuurlijkda. “Met de 
campagne moedigen we inwoners en bezoekers aan om 
weer naar buiten te komen”, aldus gedeputeerden Luk 
Lemmens en Jan De Haes.

Neem zeker een kijkje op www.tuurlijkda.be
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