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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste inwoner

De zomer ligt weer achter ons. 
De feestelijkheden rond de Vlaamse 
feestdag en de jaarmarkten 
brachten veel volk op de been. Het 
Michielskasteel werd geopend. En 
ondertussen gaat het leven weer 
zijn gewone gang in ons bruisend 
dorp.

In dit huis-aan-huisblad leest u 
meer over het dierenwelzijnsbeleid, 
aangestuurd door gemeente-
raadslid Kathleen Rombauts, die 
tevens voorzitster van de Mechelse 
Dierenbescherming is.

Ondertussen loopt er in onze 
gemeente een inspraaktraject. 
Bedoeling is om te peilen naar uw 
mening over tal van beleidsdomeinen. 
De nieuwe coalitie wil daar meer 
dan ooit tevoren mee aan de slag. 
Een warme oproep dus om deel te 
nemen aan de bevragingen vanuit 
het gemeentebestuur.

Ook N-VA Sint-Katelijne-Waver 
staat steeds open voor uw con-
structieve kritiek en voorstellen. 
Spreek ons aan of mail naar 
sint-katelijne-waver@n-va.be.

Frank Geets
Afdelingsvoorzitter

De N-VA heeft een hart voor dieren
Lees meer op bladzijde 2 en 3.

Zaal ’t Klavertje

Zaterdag 19 oktober
Vanaf 20.30 uur

Burgemeester Kristof Sels nodigt u uit op het jaarlijkse Bal van de Burgemeester.  
Een feesteditie, want Kristof wordt 40 jaar. 

Ten voordele van Julia en Lisette, het team dat meefietst met de 1 000 kilometer 
voor Kom op tegen Kanker.

Bal van de 
Burgemeester

Iedereen 
welkom! 
Inkom 
gratis!



sint-katelijne-waver@n-va.be

N-VA heeft een hart voor dieren
De N-VA is dé partij met een hart voor dieren. Ook in onze gemeente nemen we het voortouw op vlak van 
dierenwelzijn. Politiek is niet alleen een kwestie van het juiste beleid, maar ook van de juiste mentaliteit.  
We zetten zes realisaties op een rijtje en stellen drie vragen aan gemeenteraadslid Kathleen Rombauts.

Zes realisaties
1  Hondenlosloopzones

In de vorige bestuursperiode kwam er met An Coen de  
allereerste schepen van Dierenwelzijn ooit in onze gemeente. 
Door het openen van verschillende hondenlosloopzones 
werd het al snel duidelijk dat ze van aanpakken weet. Ook in 
deze bestuursperiode zetten we die trend verder. Een aantal 
nieuwe hondenweides staat al ingepland.

2  Bijvriendelijke gemeente
We zijn intussen een bijvriendelijke gemeente. We plaatsten 
insectenhotels, plantten bijvriendelijke bloemenweides, 
sensibiliseerden en informeerden mensen. Bijen zijn zeer 
belangrijk voor de biodiversiteit. 

3  Diervriendelijk vuurwerk
Van vuurwerk krijgen veel dieren schrik en stress. In sommige 
gevallen kan vuurwerk zelf leiden tot hartfalen. Daarom 
staan we vuurwerk steeds minder vaak toe. Op termijn 
willen we zelfs volledig af van dieronvriendelijk vuurwerk. 
Kristof Sels staat alleen nog vuurwerk toe tijdens de jaar-
markt in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en tijdens de kerstmarkt/
Xmas deluXe in Centrum. Vanaf 2020 gaan we nog een stap 
verder door enkel geluidsarm vuurwerk toe te staan. Dat is veel 
diervriendelijker. Vuurwerk tijdens oudjaar is verboden. Dat 
blijft zo. We trachten zoveel mogelijk in te zetten op sensibi-
lisering en we voeren de controles op. 

4  Verwaarlozing en mishandeling aanpakken 
Helaas worden sommige dieren verwaarloosd of mishandeld. 
Daar treedt de gemeente tegen op. Het politiereglement 
werd de afgelopen jaren verstrengd en de gemeente heeft, op 
aandringen van de N-VA, een dierenwelzijnsambtenaar die 
streng toekijkt. Merkt u een verwaarloosd of mishandeld  
dier op? Meld het dan zeker aan de gemeentelijke dienst  
Dierenwelzijn (via dierenwelzijn@skw.be) of aan de lokale 
politie (via 015 56 51 00 of www.politie-bodukap.be).

5  Zwerfkattenplan
Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts biedt alle 
steden en gemeenten kattenschuilhokken aan. Onze gemeente 
maakt daar graag gebruik van. In ons zwerfkattenplan voor-
zien we zo beschutting voor zwerfkatten die na hun  
sterilisatie terug vrijgelaten worden. Elk schuilhok biedt 
plaats voor vier katten. Bij elk schuilhok horen twee info- 
borden met ook de contactgegevens van het lokale  
aanspreekpunt.

6  Dieren in nood opvangen
Onze partij heeft ook aandacht voor de opvang van dieren 
die daar nood aan hebben. Voor vogels of wilde dieren werkt 
de gemeente samen met een opvangcentrum voor vogels en 
wilde dieren (VOC). Voor honden en katten is er een samen-
werking met Dierenbescherming Mechelen.

Waarom deze nieuwe rubriek?  
Het is alvast een poging om de politiek dichter bij de burger 
te brengen en de burger dichter bij de politiek. Wat niet de 
bedoeling is, is om te roepen dat alles goed of slecht is. Ook 
niet om politieke partijen op stang te jagen. Maar wel om op 
een redelijke manier standpunten bespreekbaar te maken, te 
houden en toe te lichten. Politiek blijft immers een zaak van 
compromissen sluiten. 

Wat houdt het nieuwe initiatief in? 
Waarom zijn de geplande wegenwerken in mijn straat nog niet 
begonnen? Hoe ver staat het met de beloofde hervorming van 
de lokale belastingen? Het zijn maar twee vragen die misschien 
in u opkomen. Mail ons uw vragen over een bepaald dossier. 
Op basis van de ingestuurde vragen geven we in elk huis-aan-
huisblad een update over dossiers die erg leven bij de inwoners. 
Als uitgangspunt nemen we de twaalf doelstellingen uit het 
verkiezingsprogramma. Heeft u een vraag over een of meerdere 
van de onderwerpen op bladzijde 3? Laat het ons dan weten.

Hoe zit het met de ‘12 werken’ van N-VA Sint-Katelijne-Waver?
Voor N-VA Sint-Katelijne-Waver is inspraak voor inwoners heel belangrijk. We hebben dan ook meer dan ooit de ambitie om er werk van te maken. Daarom starten we met een nieuwe rubriek in ons huis-aan-huisblad. 
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Drie vragen aan Kathleen Rombauts
Kathleen, wat doet Dierenbescherming Mechelen? 
“De missie van Dierenbescherming Mechelen is meewerken 
aan een diervriendelijke samenleving. Dat doen we onder meer 
door het aanbieden van een stressvrije en veilige omgeving aan 
honden en katten zonder thuis. We werken ook aan de sensibili-
sering van eigenaars en toekomstige eigenaars door hen raad en 
advies op maat te geven.”

Je bent voorzitter van Dierenbescherming Mechelen. Wat houdt 
dat exact in? 
“Als voorzitter en gemeenteraadslid werk ik mee aan een dier-
vriendelijk beleid. Zo is er onder meer een samenwerking op het 
gebied van zwerfkatten tussen de gemeente en onze organisatie. 
Zwerfkatten worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en 

indien mogelijk weer uitgezet. Dierenbescherming Mechelen 
helpt ook bij het terugvinden van je hond of kat. Gevonden 
honden of katten mogen naar ons gebracht worden. Wij gaan op 
zoek naar de eigenaar.”

Wil je tot slot nog iets kwijt, Kathleen?
“Zeker! Ik wil via deze weg al onze vrijwilligers in de bloemetjes 
zetten. Zij leveren fantastisch werk! En verder wil ik ook een  
oproep doen. Alle hulp is namelijk welkom. Wilt u graag  
vrijwilliger worden? Of bijvoorbeeld kittens opvangen in af-
wachting van hun adoptie? Meld u dan aan via vrijwilliger@
dierenbeschermingmechelen.be. Op andere manieren steunen, 
kan ook. Meer informatie vindt u op de website www.dierenbe-
schermingmechelen.be. Hopelijk tot snel!”

Hoe zit het met de ‘12 werken’ van N-VA Sint-Katelijne-Waver?
Voor N-VA Sint-Katelijne-Waver is inspraak voor inwoners heel belangrijk. We hebben dan ook meer dan ooit de ambitie om er werk van te maken. Daarom starten we met een nieuwe rubriek in ons huis-aan-huisblad. 

Nieuwe 
rubriek

Heeft u een vraag?

Kathleen Rombauts
Gemeenteraadslid
Voorzitter Dierenbescherming Mechelen

Voor alle vragen over  
Dierenbescherming Mechelen:  
kathleen.rombauts@n-va.be.

An Coen
Schepen van Dierenwelzijn

Voor alle vragen en suggesties 
over/voor het gemeentelijke  
dierenwelzijnsbeleid: 
an.coen@n-va.be.

1   Dorpskernvernieuwingen Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Centrum
2   Grote rioleringswerken en heraanleg straten
3   Zorg-site
4   Fuif- en evenementenzaal
5   Speel- en sportparadijs Bruultjeshoek-site
6   Investeren in moderne technologie zoals ANPR-camera’s en 

overlastcamera’s

7   Belastingen doorlichten en herzien
8   Meer hondenlosloopzones
9   Flankerende maatregelen aan R6
10   Uitbreiding van het Waverwoud en het ruiterpad
11   Meer steun voor onze erfgoed-parels
12   Nog meer inspraak voor onze kinderen en jongeren

Hoe kan u ons bereiken?
Mail uw vraag naar bart.de.boeck@n-va.be.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


