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Beste inwoner
Het is als een open deur intrappen,
maar we beleven vreemde tijden.
Geen Sint-Maartenzangers, een
virtuele Sinterklaas, eindejaar
vieren in je eigen bubbel,
grootouders die hun kleinkinderen
moeten missen, afspreken met
vrienden en familie is moeilijk,…
Het is allemaal zwaar om te dragen.
Niet in het minst voor jongeren en
alleenstaanden.

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

N-VA Sint-Katelijne-Waver

Het Borgersteinpark als nieuwe,
groene ontmoetingsplek
Project Borgerwijk
In 2017 ging vzw Borgerstein op zoek naar
partners om van de Borgerstein site een
groene en levendige Borgerwijk te maken.
Het Consortium Bergesteyn is hierbij als
winnaar uit de bus gekomen. Dit consortium
bestaat uit een team van ontwikkelaars,
aannemers, architecten, studiebureaus en
een erfgoedspecialist.

Borgerwijk, ontworpen door architectenbureau
Stéphane Beel Architects, werd ontwikkeld voor alle
leeftijden en zal, behalve een nieuwe zorgcampus,
ook ruimte voorzien voor appartementen,
seniorenflats en een kinderdagverblijf. De volledige
site zal in verschillende fases worden aangepakt.
Meer info: www.borgerwijk.be

Seniorenflats

Zorgvastgoed

Meergezinswoningen

Maar er is helaas geen alternatief,
we moeten dat verdomde beestje
klein krijgen. Onze gemeente blijft
inspanningen leveren om onze
verenigingen en ondernemers
zoveel mogelijk te steunen. Ook
u kan uw steentje bijdragen door
lokaal te kopen. Haal eens een
lekkere afhaalmaaltijd af of winkel
voor een keer niet bij een grote
multinational. U vindt in dit blad ook
meer informatie over hoe de N-VA
als beleidspartij onze inwoners en
bedrijven helpt in de strijd tegen het
coronavirus.
Vele lichtjes en kerstbomen zijn al
geruime tijd bovengehaald.
Elk straaltje licht en warmte helpt
ons door deze moeilijke situatie.
Ik hou me eraan om jullie het
allerbeste toe te wensen voor 2021.
We maken er met z’n allen het
beste van.
Hou het veilig en gezond.

Frank Geets
Voorzitter

Berkendries

Park

Seminariegebouw
Buurtondersteunende functies
Kapel

Appartementen

Er lopen meerdere grote werven in onze gemeente. In de loop van de zomer zorgden we
voor een betere ordening en een groener karakter van de parking aan de Borgersteinlei.
De komende jaren zullen we voor de kern Pasbrug-Nieuwendijk ook veel aandacht
hebben voor de herinrichting van het Borgersteinpark.
De gemeentelijke doelstelling is om een nieuwe, groene ontmoetingsplek te maken van het
Borgersteinpark. De herinrichting ervan wordt gerealiseerd naar aanleiding van de
herbestemming van het seminarie-gebouw van de zorginstelling Borgerstein, één van de
belangrijkste bouwprojecten in onze gemeente.

Binnenkort definitief inrichtingsplan
Het park wordt in dat kader eigendom van de gemeente. Dit najaar liep er een inspraaktraject
om naar de wensen en noden van onze inwoners te luisteren omtrent de herinrichting van
het park. De doelstelling is om op basis daarvan begin 2021 een definitief inrichtingsplan te
kunnen presenteren.
Er zal bij de herinrichting van het park veel aandacht gaan naar speel- en sportmogelijkheden,
de mogelijke organisatie van kleine evenementen, parkeergelegenheden en naar de
waardevolle ecologische zones in het park. Het park moet een groene ontmoetingsplek
worden voor alle inwoners van onze gemeente.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 11 december.
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Stand van zaken: de 12 werken van N-VA Katelijne & Waver
In elke editie van ons huis-aan-huis blad nemen we één van de 12 werken onder de loep voor een stand van zaken.
Dit keer hebben we het over het negende werk dat tijdens onze campagne werd aangekondigd.

De R6 zorgt voor een betere mobiliteit en ontlasting van
onze lokale wegen.
Toch blijft de N-VA ijveren voor de nodige milderende
maatregelen zoals geluidsschermen. Dat deden we in de vorige
legislatuur, onder leiding van toenmalig gemeenteraadslid Wim
Pauwels, ook al. We willen Wim graag nog eens bedanken voor
zijn aanzet, enthousiasme en volgehouden inspanningen die
onlangs tot de gewenste resultaten hebben geleid:

Doelstellingen gehaald
Uit de meest recente milieueffectenstudie blijkt dat de
doelstellingen van de doorgetrokken R6 op het vlak van
mobiliteit werden gehaald. Het gaat over het verbeteren van de
verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de regio, zonder de
bereikbaarheid van Mechelen en omgeving in het gedrang te
brengen. Hoewel het project nog niet volledig is afgerond,
kunnen we uit de resultaten voorzichtig concluderen dat het
project een pak voordelen heeft.
Daarnaast toont de studie ook enkele negatieve effecten op het
vlak van geluid en luchtkwaliteit voor de woningen dicht bij de
nieuwe weg. De precieze impact is volledig becijferd en in kaart
gebracht. De studie stelt daarom een pakket aan milderende
maatregelen voor:
1
2
3
4

Het plaatsen van geluidschermen op verschillende locaties
tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg
Het plaatsen van groenschermen op vijf verschillende locaties
Het planten van 3.161m² bijkomende bossen
Enkele aanpassingen aan de waterafvoer ter hoogte van
Heivelden

De voorgestelde maatregelen zijn de minimumvereisten.
Op basis van de reacties van omwonenden en de

inbreng van de adviesinstanties zal onderzocht worden om
de milderende maatregelen eventueel nog te optimaliseren.
Inmiddels besliste het Vlaams Gewest om ook ter hoogte van de
Kasteellaan en Donk bijkomende geluidschermen te voorzien.

Deze zomer eerste ontwerpproject
Nadat alle instanties hun adviezen hebben gegeven, wordt het
ontwerpproject gefinaliseerd. Op basis daarvan zal het
Agentschap Wegen en Verkeer de nodige technische plannen
opmaken om de komende maanden een aanvraag voor de
omgevingsvergunning in te dienen.
U ziet het: geduld is een mooie deugd,
ook op politiek vlak. N-VA Katelijne &
Waver is ervan overtuigd dat het 9de
werk nog tijdens deze legislatuur tot
een goed einde zal gebracht worden.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

sint-katelijne-waver@n-va.be

Bart De Boeck
Bestuurslid
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Tweede coronafonds
De N-VA zorgt voor steun wanneer dat nodig is. Een tweede lockdown betekent een tweede
coronafonds. Dat beloofden we al in het voorjaar en we houden ons woord. Ook nu maakt de
gemeente opnieuw 100.000 euro vrij.
Op de gemeenteraad werd de verdeelsleutel vastgelegd. Gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Baeten:
De meest getroffen sectoren van onze lokale economie is het leeuwendeel in de verdeelsleutel.
Die krijgen apart geld, en zijn dus niet de verzamelterm voor hetgeen er achter staat", besluit Jeroen.
Jeroen Baeten
Gemeenteraadsvoorzitter

Aandacht voor sociaal kwetsbaren
De N-VA is een sociaal-voelende partij. Daarom zorgen we voor specifieke ondersteuning van de sociaal
kwetsbaren.
Schepen van Sociale Zaken An Coen: “We bezorgen al die mensen boven 12 jaar twee tot vier wasbare en
dus herbruikbare mondmaskers. Het is belangrijk dat ook zij kunnen blijven deelnemen aan het
maatschappelijk leven, op een coronaveilige manier.
Het gemeentebestuur kocht daarnaast ook 80 tweedehandslaptops aan voor kinderen in kwetsbare
gezinnen. Ook zij moeten mee met de digitale golf in onze scholen.”
An Coen
Schepen van Sociale Zaken

Inspraak en
participatie, ook
in digitale tijden

N-VA brengt licht in de
duisternis

Normaal komen onze kernraden twee
maal per jaar naar iedere kern. Dat kan
nu niet. Maar burgemeester Kristof
Sels, bevoegd voor Inspraak en
Participatie, zorgt voor een digitale
oplossing: “We presenteren de kernraad
live vanuit de raadzaal. Via een link
op de webstek van de gemeente kan
iedereen die wil de video volgen, en ook
bemerkingen of vragen formuleren.”

De wintermaanden zijn letterlijk donkere periodes. De
coronacrisis zorgt momenteel ook voor een figuurlijk
donkere periode. Daarom brengt de N-VA licht in de
duisternis. De gemeente deed mee met het Grootste
Lichtpunt Tegen Kanker. Onze burgervader Kristof
Sels stak, vroeger dan andere jaren, wanneer we
wachten tot na de Sint, de uitgebreide en gezellige
feestverlichting aan in alle kernen.
Kristof Sels
Burgemeester

Proficiat,
Katelijnse Keien!
Ook het Gala van de Katelijnse
Keien kon jammer genoeg niet
doorgaan. Dat losten we op
met een professioneel filmpje,
waarin we alle Katelijnse
Keien van dit jaar
overhandigden. Dat konden
jullie live volgen op ons
gloednieuwe YouTube-kanaal.
Proficiat aan alle Katelijnse
Keien van het bijzondere jaar
2020! De winnaars worden
vereeuwigd in onze eregalerij
achter het gemeentehuis. Daar
plaatsen we ook een extra
huldebord voor dé
Katelijnse Keien van dit jaar:
onze coronahelden.
Jullie allemaal dus.
Bedankt!

www.n-va.be/sint-katelijne-waver
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meer re
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:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

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

014229

