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Beste inwoner
In dit huis-aan-huisblad vindt u al een eerste voorstelling van
onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018. Onze kandidatenlijst is evenwichtig en zeer
uitgebalanceerd, met kandidaten uit onze vijf dorpskernen,
namelijk Elzestraat, Centrum, Pasbrug-Nieuwendijk, Hagelstein
en Waver. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, met zelfstandigen,
studenten, paramedici, landbouwers ... Kortom, een echte
weerspiegeling van onze lokale bevolking.
Ondertussen werken we ook verder aan ons verkiezingsprogramma. Tijdens de voorbije jaren hebben we talloze gesprekken gevoerd met dorpsbewoners om te peilen naar wat hen bezig
houdt en wat ze verwachten van een goed bestuurde gemeente.
Op de talrijke evenementen, die in onze gemeente worden georganiseerd, zoals recentelijk nog de rommelmarkt in de Elzestraat,
komt men graag eens even langs in onze N-VA-tent voor een
babbel met een van onze bestuursleden, mandatarissen, schepenen of
de burgemeester. Deze directe gesprekken zijn van grote waarde
bij het uitschrijven van een verkiezingsprogramma, dat we ook
met vuur zullen verdedigen.

ZATERDAG

7 juli

Als partij hebben we er geen nood aan om kort voor de verkiezingen nog eens een enquête op de burger los te laten. Luisteren
naar de burger begint immers op dag één na de installatie van
een nieuw bestuur. Dat hebben we ook gedaan. We hebben
tijdens de voorbije zes jaar enorm veel geleerd over wat er reilt
en zeilt in onze gemeente. Het is op basis van deze verzamelde
kennis dat we nu het programma van de toekomst schrijven.
Als u de vernieuwing en de verandering
verder willen zien ontwikkelen in onze
gemeente, dan is er maar één mogelijkheid om hier een garantie voor te
krijgen. Geef op 14 oktober opnieuw
uw vertrouwen aan de N-VA.

Frank Geets
Afdelingsvoorzitter

Zomerse barbecue

uter 15
14 uur - Ko

Met een zomerterras met streekbieren, springkastelen
en een pop-upkinderboerderij vanaf 14 uur en een
heerlijke barbecue vanaf 16.30 uur vieren we de
Vlaamse feestdag op zaterdag 7 juli. Gastspreker is
niemand minder dan Liesbeth Homans, Vlaams
viceminister-president. Gastheer is N-VA-schepen
Joris De Pauw.
De prijs per volwassene is 10 euro. Die prijs is
inclusief een of meerdere kindermaaltijden voor uw
(klein)kinderen. Inschrijven kan door een e-mail te
sturen naar jan.vanitterbeeck@n-va.be met
vermelding van het aantal personen.

 Gastspreker:

Liesbeth Homans
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N-VA Sint-Katelijne-Waver trekt zelfverzekerd naar
gemeenteraadsverkiezingen
Zondag 6 mei stelden we onze lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. Op één na zijn
alle mandatarissen opnieuw kandidaat. Zij krijgen het gezelschap van enkele opvallende nieuwkomers.
Politieke en professionele ervaring troef

“Dat onze burgemeester Kristof Sels lijsttrekker is en voormalig schepen Jan Broes de lijst duwt, was al bekend”, vat
voorzitter Frank Geets aan. “Onze schepenen prijken vooraan op de lijst en al onze mandatarissen, op één na, komen
opnieuw op. Zo gaat er geen kennis en ervaring verloren.
Harry Andries haakt om persoonlijke redenen af, maar blijft
ons actief steunen.”
Daarnaast bevat de lijst enkele opvallende nieuwkomers.
“Een geweldige mix over de vijf kernen (Centrum, Waver,
Elzestraat, Pasbrug-Nieuwendijk en Hagelstein), van alle
leeftijden, die onze hele gemeente vertegenwoordigen”, stelt
burgemeester en lijsttrekker Kristof Sels.

Voeling met wat er leeft

Zo zijn er de voorzitster van vzw Winkelpromotie (Skwinkel
vzw) Liesbet Vleugels, Ben Kerckhofs (restaurant Katelijne)
en Luc Verschueren (Lux Spas). Ook Ilse Nauwelaerts verdiende reeds haar strepen in de bedrijfswereld en zet zich nu
ook in voor Sint-Katelijne-Waver. Els Wouters heeft ervaring
in het bankwezen en ondersteunt haar zelfstandige echtgenoot (Newcraft).
“Stuk voor stuk ondernemers, onderlegd in gezond en verantwoordelijk financieel beleid”, vertelt An Coen, schepen
van onder meer Financiën. Ook Benjamin Baeten, een lokale
ondernemer in de land- en tuinbouwsector, is kandidaat.
“Benjamin is een sterke aanvulling voor zowel onze lokale
economie als onze land- en tuinbouw”, stelt Joris De Pauw,
schepen van onder andere Land- en Tuinbouw.

Sociaal geëngageerd

Sara Vannut, een mama van 3 zonen, is sterk sociaal geëngageerd. Sara heeft een fysische beperking waardoor ze in een
rolstoel zit en is dus ervaringsdeskundige voor mensen die
minder mobiel zijn. “We willen de nodige aandacht geven
aan mensen met een beperking. Zij trotseren elke dag hindernissen die andere mensen niet opmerken. Sara heeft een
enorm positieve ingesteldheid en wil vanuit haar ervaringen
onze gemeente verbeteren”, vertelt Kristof.

“Kathleen Rombauts is thuisverpleegkundige en kent als
geen ander deze sector”, vult OCMW-voorzitster Detty Vercraeye aan. “Ook zij zet zich in om vanuit de gemeente deze
noden aan te pakken.”

Voor jong, oud en nieuw

Met Sander Jeurissen en Karolien Frans dekt de partij haar
jeugdige flank verder af. Aan de andere kant van de leeftijdspiramide treffen we Georges Van der meirsch en Chris
Bellekens. “We mogen geen van beide groepen vergeten: de
jeugd is de toekomst, en de senioren delen hun wijsheid en
ervaring”, duidt voormalig schepen Jan Broes.
Lynda Altuntas vertegenwoordigt de Assyrische gemeenschap in onze gemeente. “Zij weet wat het is om te integreren
en om Vlaams en Katelijns te zijn zonder de eigen achtergrond te vergeten”, verduidelijkt OCMW-voorzitster en
schepen van Integratie Detty Vercraeye.

Jan De Haes trekt provincielijst
Op 14 oktober 2018 zal u niet alleen uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen, maar zal u
ook uw stem kunnen laten horen op provinciaal niveau. Zo zal huidig gedeputeerde Jan De Haes uit
Heist-op-den-berg de N-VA-lijst trekken voor het arrondissement Mechelen.
Samen met onze provincieraadsleden en N-VA-gedeputeerde
Luk Lemmens uit Wilrijk werkt De Haes aan de uitvoering
van heel wat bovenlokale dossiers: “Als grootste fractie in
het huidig Antwerpse provinciebestuur kunnen we trots zijn
op het werk dat we al geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades, de uitbouw en
renovatie van publieke groene ruimtes zoals domein Roosendael en de Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in
onze provincie een halt moet toeroepen.”
Ook in Sint-Katelijne-Waver werkt de provincie samen met
burgemeester Kristof Sels en zijn team voor heel wat projecten. Dit gebeurt vaak op vraag van het lokale bestuur zelf. Zo
stelde de provincie in Sint-Katelijne-Waver een nieuw PRUP
(provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) op voor de Dorpsbeek. Deze zone werd ingericht als een retentiezone. Dit is
een gebied dat bij hevige regen het overtollige water tijdelijk
kan opvangen. Ook een betere onthaalinfrastructuur voor de

prachtige Art-Nouveau-wintertuin in het Ursulineninstituut
werd met ondersteuning van de provincie gerealiseerd.
Jan De Haes: “Als N-VA zijn we voor efficiënte, digitale en
vooral slanke overheden met minder bestuurslagen. Het is
de verdienste van de N-VA dat het provinciale niveau al afgeslankt werd. Zo werd het aantal mandaten reeds gehalveerd.
We spitsen ons nu toe op de grondgebonden kerntaken
waarmee we de lokale besturen ondersteunen. Zo voeren
we bijvoorbeeld mobiliteitsstudies uit of voeren we een
gebiedsgericht beleid op vraag
van steden en gemeenten. We
treden ook vaak op als bemiddelaar in bovenlokale dossier
om een consensus te vinden
met alle betrokkenen.”

“Met Geert Vertommen hebben we iemand die hier geboren
en getogen is, en bovendien zich via talrijke verenigingen al
inzet voor onze gemeenschap. Geert is onder andere één van
de drijvende krachten achter Waver Feest en als oud-scout
zeer betrokken bij Scouting Waver Bouwt”, geeft gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Baeten mee.

“Geen nood aan een referendum”

“Onze sterke en evenwichtige lijst vol geëngageerde en bekwame kandidaten werd tijdens onze open ledenvergadering met
een overweldigende meerderheid goedgekeurd”, stelt Geets.
Ook lokaal legt de N-VA de klemtoon op Vlaams, veilig en
verantwoordelijk bestuur. “Onze mensen hebben een schat
aan ervaring en kennis. Ze staan al jaren tussen de mensen en
weten wat er leeft. Wij hebben dus geen nood aan een referendum of enquête, al mogen de mensen uiteraard hun suggesties
en bemerkingen blijven doorsturen, zoals ze sedert jaar en dag
doen”, vervolgt hij.
“We hebben bewezen dat De Verandering Werkt. Onze groep
is de enige garantie dat die kracht van verandering verder
kan zetten. Mensen die vinden dat de gemeente er op vooruit
gegaan is, weten dus op wie ze moeten stemmen”, besluit hij.

De ploeg van N-VA Sint-Katelijne-Waver is er klaar voor.

Kristof Sels
Uw burgemeester en
lijsttrekker

An Coen
Schepen

sint-katelijne-waver@n-va.be

Joris De Pauw
Schepen

Detty Vercraeye
OCMW-voorzitter

Jan Broers
Oud-schepen en lijstduwer

Kathleen Rombauts legde de eed af als nieuw
OCMW-raadslid. Als thuisverpleegkundige is ze
een grote meerwaarde voor ons sociaal beleid!
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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:
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Geboortedatum:
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