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“Met ons doordacht  
investeringsbeleid creëren  
we een gemeente waarin  
het aangenaam is om te  
leven en te wonen.”
Joris De Pauw, schepen van Openbare Werken

Beste lezers,

Tijdens de rommelmarkt in Elze- 
straat konden we bijpraten en u 
een lekker chocolaatje meegeven. 
We waren trots dat onze tent op 
de gloednieuwe parking aan het 
Michielsdomein stond, een eerste 
afgewerkte fase van de dorps-
kernvernieuwing in Elzestraat. Het 
kerkplein en het Michiels- 
kasteel worden volop vernieuwd 
en maken het een stuk mooier en 
gezelliger.

De stilstand die typerend was 
voor onze gemeente onder vorige 
besturen, is dus verleden tijd. De 
komende jaren staat er trouwens 
nog heel wat op het programma: 
grote wegenwerken, andere 
dorpskernvernieuwingen en meer 
speel- en sportpleintjes.

We worden weer een bruisende 
gemeente, aantrekkelijk voor 
jonge gezinnen met kinderen én 
voor ouderen. Een gemeente om 
graag te wonen. Daar blijven we 
voor ijveren, en met uw steun 
hopen we dit beleid ook te kunnen 
verderzetten.

We horen dan ook graag uw 
suggesties via ons mailadres of 
via onze mandatarissen. Daarmee 
kunnen we dan verder aan de 
slag.

 
 
Frank Geets
Voorzitter 
N-VA  
Katelijne &  
Waver

Volop investeren in publieke ruimte

Het bestuur koos ervoor om sterk te investeren in een kwalitatieve 
publieke ruimte, en dit investeringsprogramma draait op volle toeren. 
Een van de bouwprojecten die het meest in het oog springt, is de start 
van de dorpskernvernieuwing in Elzestraat.
Joris De Pauw, schepen van Openbare 
Werken: “De werken in de dorpskern 
van Elzestraat omvatten meerdere 
deelprojecten, zoals de aanleg van een 
nieuwe parking, de renovatie van het 
Sint-Michielskasteel, de herinrichting 
van het park en de volledige heraanleg 
van het dorpsplein en de parking voor 
het zwembad.”

Andere werven
Daarnaast lopen er nog grote riolerings-
werken in de Hoogstraat, Leemstraat, 
Lange Zandstraat, Kalkoenstraat,  
Heidestraat, Kruisweglei, en Stations-

straat. De nieuwe parking in het centrum 
van de gemeente is al klaar. En er wordt 
hard gewerkt aan de kwalitatieve inrich-
ting van meerdere groene longen in de 
gemeente, zoals het landschapspark aan 
de Muilshoek, het Pasbrugbos, de oude 
spoorwegzate en de oude atletiekpiste.

N-VA drukt stempel
De Pauw besluit: “De N-VA drukt  
duidelijk haar stempel. Door een door-
dacht investeringsbeleid creëren we in 
onze gemeente heel wat kwalitatieve 
publieke ruimten, waarin het aangenaam 
is om te wonen en te leven.”
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Bouw gloednieuw woonzorgcentrum van start
Het is eindelijk zover. Het OCMW van Sint-Katelijne-Waver bouwt een woonzorgcentrum van 6000 m² met 
92 kamers en een dienstencentrum van 600 m². Het nieuwe zorgbedrijf komt in de kapel aan de Wilson-
straat, die gerenoveerd wordt.

Dit dossier is het zwaarste investeringsdossier van gemeente en 
OCMW samen. Maar zorg geven op maat én investeren in leef-
kwaliteit en comfort kost geld. Het woonzorgcentrum is op dit 
moment begroot op 15 miljoen euro. Veel geld, maar gelukkig 
is het OCMW erin geslaagd de dieprode verliescijfers van haar 
zorgaanbod zo goed als weg te werken.

“Anders was de bouw niet mogelijk”, vertelt OCMW-voorzitter 
Dave Van Oosterwyck. “Onze dagprijs is trouwens nog steeds 
vrij laag en onze bewoners krijgen meer zorg dan standaard 
voorzien. Dat gaat van een extra dagelijks dessertje tot een klein 
toilet voor het slapengaan. Dat waarderen de mensen enorm.” 

Het dossier van het woonzorgcentrum kende een bijzonder 
moeilijke aanloop. Al sinds einde jaren negentig is er sprake 
van een nieuwbouw, maar sindsdien was er altijd wel ergens 
een tegenslag; van fouten bij de aanbestedingsprocedure tot het 
bevriezen van overheidssubsidies.

“Maar door moedige keuzes te maken, stellen we de toekomst 
van onze ouderenzorg veilig”, zegt Van Oosterwyck. We realise-
ren een schitterende nieuwbouw, we moderniseren onze werking 
én we richten een regionaal zorgbedrijf op met hoofdkantoor in 
Sint-Katelijne-Waver.”

“Er zijn al veel spel- en sportmogelijk- 
heden in onze gemeente, en er zullen  
er nog heel wat bijkomen.”

Kristof Sels, burgemeester en schepen van Jeugd en Sport

Burgemeester en schepen van Jeugd en Sport Kristof Sels zorgt ervoor dat je in onze gemeente op verschil-
lende plaatsen kan spelen en sporten. De bestaande speelpleintjes werden opgewaardeerd en er kwamen 
speel- en sportterreintjes bij.
De kinderen van onze gemeente gaven de pleintjes een speelse 
naam, zoals De Blauwgroene Aap, De Blauwe Pinguïn of De 
Regenbooghond. Bovendien staan ze nu allemaal op een mooi 
en handig digitaal plan op de gemeentelijke website, zodat ze 
vlot te vinden zijn. 

Het pannavoetbal, voetbal in een kleine kooi waarbij vooral 
balbehendigheid belangrijk is, deed intussen ook zijn intrede in 
onze gemeente. “We kochten een mobiele pannakooi, die een 
toer maakt door de gemeente en daarna uitgeleend wordt aan 
verenigingen en scholen. Deze kooi is enorm populair, hebben 
we al gemerkt”, aldus Kristof, zelf een fervent zaalvoetballer.
 
Intussen opende de gemeente ook de eerste multifunctionele 
sportkooi. “Hier ligt kunstgras, waarop je kan voetballen, bas-

ketten, hockeyen, ... Er zijn twee zaalvoetbaldoelen, vier kleine-
re doelen en twee basketkorven”, verduidelijkt Kristof. Rond de 
kooi is er een verharding, met tafeltennis- en picknicktafel.  

Pretkamjonetje
De gemeente zorgt in de zomervakantie voor nog een extra-
tje: het Pretkamjonetje. Dat is een camionette vol speel- en 
sportmateriaal waarmee je gratis kan komen spelen en spor-
ten. Enkele namiddagen in de vakantie komen animatoren op 
verschillende plaatsen in de gemeente langs, zodat je je kan 
uitleven. 

“Er is al heel wat gebeurd om overal in de gemeente te kunnen 
spelen en sporten. En er gaat nog heel wat bijkomen”, belooft 
Kristof tot slot.

Spelen en sporten,  
overal in onze gemeente 

“Onze bewoners krijgen meer zorg dan standaard wordt  
voorzien. Dat waarderen de mensen enorm.”

Dave Van Oosterwyck, OCMW-voorzitter
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Strategisch Plan Toerisme Mechelen  
en Sint-Katelijne-Waver
In 2016 tekenden de stad Mechelen en onze gemeente een geactualiseerd Stra-
tegisch Plan Toerisme uit. “We beoogden een win-winsituatie voor alle twee”, 
zegt An Coen, schepen van Toerisme van Sint-Katelijne-Waver.

Dankzij het plan kunnen kinderen die de Dijlestad bezoeken, het groentemuseum ’t Grom en 
het domein Roosendael ontdekken, twee pareltjes in onze gemeente. “Schaalvergroting en be-
kendheid verwerven in binnen- en buitenland, daar gaat het om”, aldus An.

Een ander geslaagd voorbeeld is de Wintertuin in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. “De Wintertuin 
is een waardevolle aanvulling op het cultuurhistorisch aanbod van Mechelen”, stelt Jan Van 
Itterbeeck, N-VA-fractieleider en penningmeester van Wintertuin vzw. “Het aantal individuele 
bezoekers in 2016 is verdrievoudigd ten opzichte van 2015, dat zegt veel.”

An Coen sluit zich daarbij aan: “Het verhaal van de Wintertuin toont aan dat een samenwerking 
over de gemeentegrenzen heen zeker loont.”

“Dijkstein en  
Octopus hebben 
nieuwe klassen.  
Gloc volgt snel.  

We doen wat we 
zeggen en vervangen 
alle containerklassen 
door échte klassen!”

Wim Pauwels,  
N-VA-gemeenteraadslid

  Dankzij de samenwerking  
    bezoeken meer mensen de  
    Wintertuin, zeggen An en Jan.

Bestuurslid in de kijker
Veerle Stoffelen: “Verandering betekent actie.  
Zelfs als het pijn doet.”

Veerle Stoffelen had altijd al in-
teresse in politiek. Toen de N-VA 
haar in 2012 vroeg om op de ver-
kiezingslijst te staan, twijfelde ze 
dan ook geen seconde. Ze was net 
verhuisd naar Sint-Katelijne-Waver 
- de liefde gevolgd - en zag dit als 
een kans om haar te integreren in 
haar nieuwe gemeente. 
 
“En zo is de politieke bal aan het rollen 
gegaan”, zegt Veerle. “Eerst in het bestuur 
van de N-VA en later ook als bestuurder en 
directielid van het Autonoom Gemeente- 
bedrijf (AGB). Hier kan ik dan ook mee 
het verschil maken; versterken wat goed is, 
veranderen waar nodig.” 

Op lange termijn denken

“Maar verandering betekent ook actie, 
durven, doen. Zelfs als het even pijn doet. 
Noodzakelijke beslissingen blijven uitstel-
len om niet op gevoelige tenen te trappen, 
is de kop in het zand steken. Stilstaan is 
achteruitgaan.”

“We moeten op lange termijn denken en 
daar wordt iedereen beter van, ook zij die 
nu aan de zijlijn staan roepen dat het vroe-
ger allemaal beter was. Wij gaan niet mee 
in het motto van Madame de Pompadour 
“après nous le déluge” (vrij vertaald: diege-
nen na ons moeten het maar oplossen).” 

Luisteren naar bekommernissen

“Veranderen is een stap in het onbekende 
zetten. We moeten dan ook voldoende in-
formatie verzamelen alvorens te beslissen, 
bijvoorbeeld door een analyse door onaf-
hankelijke experten. Het is ook belangrijk 
dat we luisteren naar de bekommernissen 
van de burgers.” 

“De voorbije vier jaar bewees ons  
gemeentebestuur keer op keer dat het  
dossiers in verschillende domeinen steeds 
met kennis van zaken aanpakte. En dat 
is de reden waarom ik mij ten volle blijf 
inzetten om dit mee waar te maken.”

 Je kan Veerle steeds contacteren via  
     veerle.stoffelen@n-va.be
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


