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KATELIJNE&WAVER

Lombaardstraat eindelijk  
verkeersveilig
Na de doortrekking van de 
R6 was een verkeersveilige 
Lombaardstraat een van de 
prioriteiten van het gemeente-
bestuur. Na een informatie-
vergadering met de bewoners 
hakten we deze zomer de 
knoop door.

Joris De Pauw, schepen van Openbare 
Werken van Sint-Katelijne-Waver:  
“We voorzien fietssuggestiestroken  
op de bestaande weg, in een rode 
kleur. We leggen ook een viertal 
wegversmallingen aan om de  
snelheid te minderen. Heel de  
Lombaardstraat wordt ook zone 50.  
Het bestek werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 7 september 2015. 
We hopen de werken snel te kunnen 
afronden.”

De werken kosten ongeveer 70 000 
euro, en dit zowel voor de aanleg 
van de slemlaag als de aanleg van  
de wegversmallingen.

AANGENAMER STRAATBEELD
Elke Hellemans vult aan: “Wij wil-
len de verkeersveiligheid sterk ver-
hogen, zeker voor de zwakke weg-
gebruiker. Ook voor de bewoners 
zal het aangenamer worden want 

het straatbeeld wordt verfraaid met 
enkele  groene plantvakken. We wil-
len daarmee ook de doorgang van 
het zwaar verkeer ontmoedigen, dat 
ook de R6 kan gebruiken. Hiermee 
komen we tegemoet aan een vraag 
die toch al lang leeft in de straat en 
in de gemeente.”

OPNIEUW BELANGRIJK PROJECT 
GEREALISEERD
De N-VA zet volop in op veilig fiets-
verkeer. De voorbije jaren investeer-
de het bestuur al sterk in de verbe-
tering van de fietspaden langs de 
Berlaarbaan, de aanleg van fietssug-
gestiestroken in de Slameuterstraat, 
en de fietsdoorsteek tussen Geleeg 
en de Grensstraat. Met de werken in 
de Lombaardstraat wordt opnieuw 
een belangrijk project gerealiseerd.

De zomer is weeral voorbij - zoals 
steeds te snel - en de regen klettert 
soms al tegen de ramen.

Regen was er ook tijdens de 
jaarmarkt in Waver, maar dit heeft 
de bezoekers alvast niet weerhou-
den om eens langs te komen in de 
opvallende N-VA-tent, en een glas 
te drinken met onze burgemeester, 
schepenen en raadsleden. Ook op 
de Katelijne jaarmarkt was er een 
toeloop naar onze tent. 

Dit zijn altijd mooie momenten 
om met u in gesprek te gaan om 
over onze realisaties en om over 
toekomstige plannen te debatteren. 
Wij kregen er zeker een goed gevoel 
bij. Dat geeft ons vertrouwen om dit 
traject van verandering, waarvoor 
velen van u stemden, ook in Sint-
Katelijne-Waver te realiseren.

Ons eerste familiefeest, met 
springkastelen, clown en BBQ, was 
een groot succes. Dit eerste N-VA-
familiefeest zal zeker niet het laatste 
zijn. De opkomst geeft duidelijk aan 
dat wij als partij ook een gezinspartij 
zijn, en dat samen gezellig feesten 
in onze genen zit.

Veel leesplezier met dit nieuwste 
huis-aan-huisblad.
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Frank Geets, 
voorzitter N-VA Katelijne & Waver

Joris De Pauw,
schepen van Ruimtelijke Ordening,  
Openbare Werken en Huisvesting

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



OCMW’s kunnen een actieve rol vervullen in het begeleiden en bemiddelen van hun cliënten 
naar de (reguliere) arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld via het zogenaamde ‘artikel 60’. Als uw 
OCMW-raadslid leg ik dat graag uit.

Art 60 van de OCMW-wet voorziet dat een persoon die 
een leefloon krijgt en ingeschreven is in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister, kan tewerkgesteld worden 
bij een gemeente, VZW, intercommunale, ziekenhuis 
of privéonderneming. In ruil krijgt de werkgever een 
toelage en wordt hij volledig vrijgesteld van de werkge-
versbijdrage.

De dienst arbeidstrajectbegeleiding van het OCMW 
ondersteunt, al of niet in samenwerking met de VDAB, 
cliënten om zich voor te bereiden op een tewerkstelling.
Onze ervaring leert dat het merendeel van onze cliënten 
zeker wil werken.

Meestal hebben ze heel wat energie nodig om de rand-
voorwaarden, zoals huisvesting en kinderopvang, te 
regelen om zich ten volle op een arbeidstraject of een 
tewerkstelling te concentreren. We helpen hen daarbij 
zodat ze zo snel mogelijk van start kunnen gaan.

SAMEN JUISTE WERKPLEK VINDEN 
Omdat onze arbeidstrajectbegeleidster de mogelijkheid 
krijgt om haar klanten goed te leren kennen, probeert zij 
samen met hen de juiste werkplek te vinden.

Er kan halftijds (19 u/week) worden opgestart om 
daarna over te gaan naar 30u/week. Na zes maanden 
dient men verplicht voltijds te gaan werken.

Tot enkele jaren geleden schommelde het aantal per-
sonen dat het OCMW van Sint-Katelijne-Waver via 
sociale tewerkstelling aan de slag hielp tussen de zeven 
en veertien per jaar. Vorig jaar waren dit er 26. Halfweg 
dit jaar zitten we al aan 22 tewerkstellingen, goed 3 480 
arbeidsdagen.

7 mensen hebben dit jaar na hun art 60 een vast con-
tract  gekregen bij dezelfde werkgever en stappen dus 
uit de armoedespiraal. Want werk is de beste garantie 
tegen armoede. 
Het OCMW heeft 
nog nooit zo veel 
mensen met een 
leefloon aan het 
werk gezet.

OCMW zet meer mensen met leefloon aan het werk
Het Michielskasteel is dringend aan reno-
vatie toe. Het dossier sleepte al heel lang 
aan maar werd deze legislatuur door het 
huidige bestuur krachtdadig aangepakt.  
De nodige werken staan nu in de startblok-
ken. “Maar uiteraard doen we zoiets niet 
zonder waardig alternatief voor onze ver-
enigingen die het kasteel gebruikten,” stelt 
burgemeester Kristof Sels.  

De verenigingen kunnen nu terecht in de oude pasto-
rie in de Wilsonstraat.  De politie verhuisde immers 

naar het nieuwe commissariaat in Hagelstein en dus 
werd deze locatie klaargemaakt voor de verenigin-
gen. Op 4 september hebben we dit gebouw, klaar 
voor zijn nieuwe functie, plechtig heropend, samen 
met de verenigingen en de inwoners.  

De N-VA wenst de 
verenigingen veel 
plezier en succes in 
hun nieuwe thuis.

Nieuwe thuis voor verenigingen

Kristof Sels, 
burgemeester

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft het licht op groen gezet om de voetpaden 
in de Groenstraat heraan te leggen. 

“Door de aanleg van nieuwe rio-
lering vorig jaar en door werken 
van verschillende nutsmaatschap-
pijen zijn de voetpaden, borduren 
en goten in de Groenstraat in 
slechte staat”, legt schepen van 
Openbare Werken Joris De Pauw 
uit. “Daarom krijgt het stuk tus-
sen het Sint-Michielskasteel en 
Zorgvliet nieuwe betontegels, go-
ten en borduren. Het stuk tussen 
de kerk en het Sint-Michielskas-
teel werd twee jaar geleden al he-
raangelegd in het kader van ons 

project dorpskernvernieuwing.” 

 Als alles vlot gaat, kunnen we de 
werken nog dit jaar starten. Ze 
zullen dertig werkdagen in beslag 
nemen. 

 “Door deze werken houden we 
ons openbaar domein in goede 
staat. Door deze werken zal het 
voetpad voor meerdere jaren in 
orde zijn. Het comfort voor de ge-
bruikers en bewoners zal gevoelig 
stijgen”, besluit De Pauw.

Detty Vercaeye, OCMW-raadslid  
en lid Vast Bureau

Het is niet meer dan normaal dat een werk-
gever op regelmatige tijdstippen de prestaties 
van het personeel, inclusief de verantwoor-
delijken, evalueert. Een werkgever mag zich 
immers een mening vormen over hoe het 
personeel het er van af brengt. Ook de werk-
nemer heeft het recht om te weten wat zijn 
werkgever over hem/haar denkt. Deze prin-
cipes van efficiënt en doelgericht personeels-
beleid gelden ook voor lokale besturen, zoals 
een gemeentebestuur.

Sinds december 2007 zijn alle gemeenten en OCMW’s 
bij decreet verplicht om hun secretarissen en financiële 
beheerders te evalueren. Dit is een opdracht voor het 
schepencollege of voor het vast bureau. De beoordeling 
gebeurt op basis van een voorbereidend rapport opge-
steld door externe deskundigen in het personeelsbeleid.

In vorige bestuursperiode onder een CD&V-meerder-
heid werd hier, ondanks de wettelijke verplichting, geen 
werk van gemaakt. De N-VA wilde deze leemte in het 
personeelsbeleid van in het begin van deze legislatuur 
wegwerken. We streven immers naar een goed en ef-
ficiënt bestuur. En jawel, eindelijk is het zover en vinden 
dit najaar de eerste evaluaties plaats. 

Ook op dit vlak zetten we de woorden ‘Kracht van Ver-
andering’ om in daden.

N-VA maakt werk van goed bestuur

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

Harry Andries, 
gemeenteraadslid

We denken ook aan de voetganger

Joris De Pauw,
schepen van Ruimtelijke Ordening,  
Openbare Werken en Huisvesting

OCMW Sint-Katelijne-Waver  
valt in de prijzen
Het project ‘Kinderkalender’ van het OCMW van Sint-Katelijne-
Waver heeft de tweede prijs gekregen bij de Federale Prijs voor 
Armoedebestrijding. “Het is een prachtige erkenning van onze 
inspanningen om armoede en meer specifiek kinderarmoede uit onze 
gemeente te bannen”, zegt OCMW voorzitter Dave Van Oosterwyck.Dave Van Oosterwyck

OCMW-voorzitter  en schepen van Soci-
ale Zaken en Integratiebeleid.



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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten 
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:


