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Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!
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Beste inwoner
De gezelligste en warmste tijd van
het jaar is weer aangebroken, een
tijd van vele oprechte wensen en
de mooiste dromen. Ik heb op mijn
beurt ook een droom: sociale media
waar er gediscuteerd wordt met
argumenten, gebaseerd op feiten
en cijfers, zonder persoonlijke
beledigingen of op niets gebaseerde
beschuldigingen.
Helaas zien we in onze gemeente
steeds meer van dergelijke discussies
ontstaan op de sociale media. Ze
liggen bovendien aan de basis van
veel fake news. Dat verhaal kent
alleen maar verliezers. Vooral dan
de inwoners die zich trachten te
informeren over wat er gebeurt in
onze gemeente. Als politicus sta je
dikwijls machteloos, ook al sluit je
dossier als een bus.
Laat ons gerust van mening
verschillen. Uit de botsing van
meningen komen dikwijls de beste
oplossingen. Maar laat ons wel
stoppen met elkaar te beschuldigen
van zaken waar anderen voor
verantwoordelijk zijn. En laat ons
stoppen met het doen van loze
beloften waarvan op voorhand al
duidelijk is dat ze niet uitvoerbaar
of onwettelijk zijn.
Frank Geets
Afdelingsvoorzitter

N-VA zet de kracht van
verandering verder met een
ambitieus meerjarenplan
De N-VA maakte samen met coalitiepartner CD&V een ambitieus
en realistisch meerjarenplan. Het plan geeft een overzicht van de
actiepunten in de komende jaren en hoe we ze gaan financieren.
Onze vijf beleidsdoelstellingen vormen de kapstok: onze visie en onze principes.
Alle acties worden steeds vastgehaakt aan vijf ankerwoorden: de rode draad
doorheen het beleid.

N-VA drukt haar stempel

Ook deze legislatuur drukt de N-VA haar stempel op het meerjarenplan. Op naar
een nog mooier en warmer Sint-Katelijne-Waver! We geven u op bladzijdes 2 en 3
meer concrete uitleg. Heeft u toch nog vragen of suggesties? Neem dan zeker
contact op via sint-katelijne-waver@n-va.be.

Belofte maakt schuld: géén belastingverhoging

De N-VA zorgt voor vooruitgang in onze gemeente. We plannen voor meer dan
40 miljoen euro investeringen. Onze gemeente en inwoners verdienen dat. En zoals
beloofd: we verhogen de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de
onroerende voorheffing niet. Zonder belastingverhoging verbeteren we de dienstverlening én investeren we in de toekomst. De Verandering Werkt!

Bal van de
Burgemeester
groot succes
Het bal van burgemeester Kristof Sels
was vorig jaar een geweldig feestje,
met een mooie opbrengst voor het
goede doel. Maar liefst 2 500 euro gaat
naar het Kinderkankerfonds. Ook
de editie van dit jaar was een groot
succes. U leest er meer over in een
volgend huis-aan-huisblad. We danken
alle sponsors, partners en aanwezigen!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Ambitieus en realistisch meerjar
Onze vijf doelstellingen:
1

Een warme, Vlaamse gemeenschap

•E
 en (h)echte gemeenschap, waar we zorg dragen voor
iedereen. Inclusie en integratie, met rechten en plichten.
En met aandacht voor integrale toegankelijkheid.

Veilig en mobiel
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• We verhogen de veiligheid. Op het vlak van verkeer gaan we voor
veiliger én vlotter verkeer.
3

Vol van leven

• Economie, land- en tuinbouw, erfgoed, toerisme, onderwijs,
kinderopvang, (eigen) evenementen, speel- en sportterreinen,...
Ze zorgen voor een gemeente ‘vol van leven’ en kunnen dus
rekenen op onze steun.
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Klaar voor de toekomst

• Een beleid met een langetermijnvisie en met oog voor investeringen
in technologische ondersteuning.

5

Verantwoordelijk bestuur

• Het algemeen belang primeert. We gaan verantwoord om met
uw belastinggeld.

Concreet:
Een warme, Vlaamse gemeenschap

• 5 0 000 euro per jaar voor TWE (Tijdelijke Werkervaring) zorgt
voor verhoogde kansen op de arbeidsmarkt.
•E
 r komt een voltijdse kinderarmoedecoördinator.
•H
 et nieuwe woonzorgcentrum Bosbeekhof wordt afgewerkt en
in gebruik genomen.
•E
 r komt een lokaal dienstencentrum voor senioren.
•W
 e openen een ‘dorpsrestaurant’ in de strijd tegen armoede en
eenzaamheid.

Veilig en mobiel

•W
 e verhogen de verkeersveiligheid en het comfort op de
stationsparking door het verleggen van de fietsostrade en het
aanleggen van een rotonde als uitwuifzone en keerpunt.
•V
 anuit de nieuwe fietstunnel onder de R6 creëren we een
nieuwe fietsverbinding.
•W
 e zetten de investeringen in technologische ondersteuning
voor (verkeers)veiligheid verder: ANPR-camera’s, trajectcontroles, zwaarvervoersluizen, flitscamera’s, meettoestellen,
overlastcamera’s,...

sint-katelijne-waver@n-va.be

• We investeren (mee) in de heraanleg van (delen van) straten:
Molenstraat, Dorp, Dijk, Berlaarbaan, Bosstraat, Bergstraat,
Oude Bergstraat, Slameuterstraat, Heiken, Heivelden,
Rozenlaan, Leemstraat, Lemenhoekstraat, Ijzersteinlei,
Kegelslei, Populierenstraat, Beukendreef, Netestraat,
Fermerijstraat, Wilsonstraat, Bredeheide, Heidijk,
Kempenarestraat, Vossevelden en Schorsemolenstraat.
• We versterken de deelmobiliteit en breiden het systeem uit.

Vol van leven

• De gemeente blijft zelf evenementen, zoals het Feest van
Vlaanderen, organiseren.
• De bouwende jeugdverenigingen kunnen op onze steun
rekenen. Zo zetten we de helft van de renteloze lening om in
een extra subsidie.
• We gaan in op de jarenlange vraag voor ondersteuning bij
de aanleg van een kunstgrasveld door het toekennen van een
subsidie van (maximaal) 250 000 euro.
• We vergroten het budget voor fuifcheques tot 6 000 euro per
jaar voor het inhuren van veiligheidsmensen.
• We starten met de Uit-Pas.
• We creëren hondenlosloopweides en hondenwandelroutes met
bijhorende hondenpoepbuizen.
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renplan voor Sint-Katelijne-Waver
Onze vijf ankerwoorden:
1

Sociaal

• Iedereen telt mee, iedereen kan in onze gemeente zijn ‘thuis’ bouwen.
2

Kindvriendelijk

• Een kindvriendelijk beleid is een
mensvriendelijk en toekomstgericht beleid.

3

Duurzaam

• We houden rekening met de impact op
de toekomst van onze planeet en van
de toekomstige generaties.
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Participatief

• We gaan voor meer samenwerkingen
met onze inwoners, met onze partners
en met andere besturen.

5

Klantvriendelijk

• Onze inwoners zijn onze klanten. Zij verdienen een
goede dienstverlening en een goed huisvaderschap
van hun belastinggeld.

• We bouwen een fuif-en evenementenzaal, gericht op onze
verenigingen en inwoners. Daarbij integreren we de
bibliotheek, het conservatorium en het jeugdhuis.
• We investeren elk jaar 25 000 euro in nieuwe speel- en sportterreinen en speelbossen.
• De Bruultjeshoek-site wordt uitgebouwd tot een speel- en
sportparadijs: een avontuurlijke speelzone, sportterreinen, een
Finse piste, de lang gevraagde extra kleedkamers, bergruimte
en verbetering van de kleinste danszaal.
• De vzw Winkelpromotie (de Skwinkel-vzw) kan blijven
rekenen op ondersteuning. We promoten nog meer de
Skwinkel-bon.
• We maken een horecaplan op om onze horeca beter te
ondersteunen en promoten.
• Startende ondernemers kunnen blijven rekenen op de
belastingvrijstelling. Maar we bieden hen ook een
starterspakket aan.
• We investeren in de restauratie van de kerk, de pastorij en het
raadhuis van Waver.
• Onze begraafplaatsen worden opgewaardeerd tot groene oases
van rust, met plaats voor sterrenkindjes en vlinderkindjes.
• Het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd.
• Borgersteinpark wordt omgetoverd tot een buurt- en

ontmoetingsplek, speel- en sportzone, rustoase,... Kortom, een
plek voor iedereen.
• We investeren zes miljoen euro in de dorpskernvernieuwing
van Waver.

Klaar voor de toekomst

• We investeren in duurzame energie, met onder meer zonnepanelen
op het gemeentelijke magazijn.
• De dorpskernvernieuwing van het centrum wordt voorbereid,
zodat ze in de volgende legislatuur dadelijk van start kan gaan.
• We investeren meer dan 1,5 miljoen euro in parken en bossen
om er volwaardige groene longen van te maken.

Klantvriendelijk

• We breiden het digitale loket verder uit. We sluiten aan bij het
Burgerprofiel en de federale e-Box.
• We starten met een gemeentelijke app en implementeren een
chatbot.
• We gaan voor inspraak 2.0 en participatie. We zetten in op
specialistenraden, klankbordgroepen, netwerkfora,
werkgroepen,...
• We voorzien een jaarlijks budget van 15 000 euro voor
burgerparticipatie.
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