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Beste lezers,
Namens N-VA Katlijne & Waver wens
ik u het beste voor 2016. Het wordt
voor onze gemeente een heuglijk jaar:
dankzij goed bestuur slagen we er
met deze coalitie in om de gemeentebelastingen te verlagen, terwijl er
tegelijkertijd de komende jaren een
immens investeringsprogramma
wordt uitgerold. Dit is wat wij verandering noemen!

KATELIJNE&WAVER
Aanvullende personenbelasting daalt!
Op 14 december 2015 legde An Coen,
schepen van Financiën, een schitterend ontwerpbudget voor aan de
gemeenteraad. Na drie jaar N-VAbestuur zijn de gemeentelijke financiën kerngezond, wordt de aanvullende personenbelasting verlaagd en
investeren we volgend jaar alleen al
voor een recordbedrag van 12 miljoen
euro extra. De kracht van verandering werkt!

PERSONENBELASTING NAAR
7,3 PROCENT TEGEN 2017

V.U.: Frank Geets, Hoogstraat 26 A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Frank Geets
Voorzitter N-VA Katelijne & Waver
Na drie jaar
eindigt, zoals
afgesproken,
het mandaat
van schepen
Jan Broes.
De N-VA dankt
Jan voor
zijn inzet en
enthousiasme.
Jan blijft wel
gemeenteraadslid en zal met dezelfde
ijver de burger blijven dienen. In
volgend huis-aan-huisblad komen we
uitgebreid terug op zijn verwezenlijkingen als schepen van Land- en
tuinbouw, Onderhoudswerken en
Water- en groenbeheer.

De begroting vertoont een overschot
van ruim 3 miljoen euro. Tegen einde
2016 willen we daarom én investeren
én de burger belonen. Zo daalt de
aanvullende personenbelasting van
7,5 procent in 2015 naar 7,4 procent
in 2016 en slechts 7,3 procent in 2017.
Amper vijftien Vlaamse gemeenten deden ons dat de voorbije jaren voor. Die
7,3 procent zit bovendien onder het
gemiddelde van soortgelijke gemeenten (7,34 procent).

12 MILJOEN INVESTERINGEN IN 2016
Bovenop de al lopende investeringen
starten we volgend jaar voor bijna
7 miljoen euro aan extra investeringen
op. In totaal is dat bijna 12 miljoen
euro. Dit bedrag wordt verdeeld over
veilige wegen, een betere dienstverlening, nieuwe klas- en jeugdlokalen,
dorpskernvernieuwing in Elzestraat en
Pasbrug-Nieuwendijk, de oplevering
van 16 duurzame en betaalbare woningen in Pasbrug, de restauratie van het
Sint-Michielskasteel, de ondersteuning
van de nieuwe vzw Winkelpromotie
en zoveel meer…

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

N-VA Katelijne & Waver
zorgt voor kerngezonde
gemeentelijke financiën én
extra investeringen.
Schepen An Coen

NIEUW OCMW-WOONZORGCENTRUM:
NIET WACHTEN MAAR ZÉLF BOUWEN
Daadkracht, denken, durven en doen:
dat is waar uw N-VA-beleidsploeg
elke dag voor gaat. En ook in het
dossier van de bouw van het nieuw
OCMW-woonzorgcentrum stropen
we de mouwen op. We wachten niet
langer op de subsidies van de Vlaamse
overheid. Samen met het OCMW zal
de gemeente 13,5 miljoen euro investeren in dit bouwproject. Als alles vlot
verloopt, kunnen onze senioren er hun
intrek nemen in de zomer van 2018!

Leefbare woningen voor wie het moeilijk heeft
Annick Van Goethem volgde eerder dit jaar Harry
Andries op als OCMW-raadslid. Ze werd toen
ook aangesteld als deskundige bij het Sociaal
Verhuurkantoor Bodukam, een rol die Annick ter
harte neemt.
Bodukam is een samenwerking tussen Bonheiden,
Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. Het
kantoor zorgt voor leefbare woningen voor
personen die het moeilijk hebben om een woning
te vinden op de private markt en die geen recht
hebben op een sociale woning. Deze groep van
mensen dreigt tussen wal en schip te vallen. “Ik zet
me binnen Bodukam in om voor hen een oplossing
te vinden”, aldus Annick.

BODUKAM: EEN WIN-WINSITUATIE
Een sociaal verhuurkantoor heeft een
bemiddelingsrol tussen verhuurders en huurders.
De verhuurder wordt verzekerd van zijn
huurgelden. De huurder kan eenvoudig terecht bij
het kantoor voor vragen en kleine herstellingen.
“Op deze manier zorgen we voor een winwinsituatie: de verhuurder krijgt steeds zijn
huurgelden en moet niet omkijken naar de

praktische opvolging.
De huurder kan zo
een leefbare woning
vinden”, stelt Annick.
De doelgroep van een
sociaal verhuurkantoor
zijn mensen met een
laag inkomen of met
een leefloon. Deze
Annick Van Goethem
mensen worden
tevens begeleid door
het OCMW. Annick: “Mensen die het niet te
breed hebben, kunnen steeds contact nemen met
mij of rechtstreeks met het OCMW. De OCMWmedewerkers zijn professioneel en discreet en
leggen haarfijn uit hoe alles in mekaar zit.”
Ook verhuurders die graag op deze eenvoudige
en risicovrije manier hun pand willen verhuren,
kunnen contact nemen met Annick, het OCMW of
Bodukam. “Samen zorgen we voor de verandering,
samen zorgen we voor een mooiere samenleving.
De N-VA is er om te luisteren en samen aan een
oplossing te werken”, besluit een enthousiaste
Annick.

Eindelijk ondersteuning voor de lokale economie
De N-VA wil het winkelgebeuren
in onze gemeente versterken.
Het gemeentebestuur liet
daarom een studie uitvoeren.
Op basis van deze studie werd
een winkelplan opgesteld.
N-VA-gemeenteraadslid Elke
Hellemans, zelf ook zelfstandige,
volgde het proces van in het
begin actief mee op.

vzw zal de acties uit de studie
in de praktijk mee omzetten.
De gemeente kent jaarlijks een
subsidie van 50 000 euro toe aan
de vzw Winkelpromotie.
Een eerste actie was de
eindejaarstombola.

Elke Hellemans

“Dit gemeentebestuur maakt actief
werk van de ondersteuning van de
lokale economie. Dat wordt zeer
gewaardeerd door de handelaars,
die maar wat graag hun schouders
mee onder dit project zetten”,
meent Elke.

SAMENWERKING LEVERT MOOIE
INITIATIEVEN OP
De samenwerking tussen
gemeente en handelaars
resulteerde in de oprichting van
de vzw Winkelpromotie. Deze

sint-katelijne-waver@n-va.be

“Bij 57 handelaars kreeg je bij een
aankoop tombolalootjes, waarmee
je een citytrip naar Londen,
elektrische fietsen of waardebons
kon winnen”, vertelt Elke.
Intussen kregen ook alle inwoners

een nieuwe winkeltas in de bus: de
SKWinkeltas. “Met deze tas willen
we het ‘SKWinkelen’ promoten:
aanmoedigen dat mensen bij
de lokale handelaar in SintKatelijne-Waver gaan winkelen”,
verduidelijkt Elke.

Gemeente en scouts werken samen aan nieuwbouw
Scouts Parsival staat voor de bouw van nieuwe
lokalen, ter vervanging van de lokalen aan het
Loerenbosseke. De gemeente stelt grond ter
beschikking aan de Valkstraat. Maar de steun
van de gemeente gaat veel verder. Burgemeester
Kristof Sels, tevens bevoegd voor jeugd,
verduidelijkt: “De gemeente is met de scouts een
samenwerkingsverband aangegaan, wat aantoont dat
we samen als partners dit dossier aanpakken.”
De scouts kunnen rekenen op een recht van opstal voor
de grond, op een subsidie van 75 000 euro en een lening
van 125 000 euro. Maar omwille van de specifieke
situatie doet de gemeente meer. “We bieden de scouts
de lening renteloos aan”, stelt Kristof. “We maakten ook
afspraken over verlenging, restwaarde, en dergelijke
waardoor de toekomstige scoutsgeneraties de nodige
zekerheden hebben.”

BOUWPLANNEN VORDEREN SNEL
De voorbereiding van de bouw is bezig. De gemeente
maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site,
zorgt er voor dat de toegangsweg wordt verbreed en de
nodige nutsleidingen worden aangelegd.

Ook de scouts zijn bezig
met de voorbereiding
en lieten al ontwerpen
maken. “Omdat we
weten dat de scouts nu al
kosten hebben, betaalden
we de vergoeding voor
de huidige overeenkomst
al uit. Dat moet in
principe pas bij het einde
van de overeenkomst,
maar voor de scouts is dit
veel praktischer, en dan
doen we dat met plezier”,
stelt Kristof.

De scouts en de gemeente zullen ook een stuurgroep
oprichten om de samenwerking op te volgen.
“We werken als partners samen. De stuurgroep
symboliseert dit en zorgt voor een snelle onderlinge
communicatie. Op deze manier bestendigen we de
constructieve sfeer van samenwerking,” besluit Kristof.

Gemeente bouwt Groene
Gordelverder uit
Het groene en landelijke karakter van de gemeente wordt
versterkt. Een belangrijk project krijgt vorm: de uitbouw van
het ‘landschapspark Gasthuisvelden’ als groen netwerk tussen
het centrum van Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-VrouwWaver.

NOG MEER PLANNEN OP TAFEL

Schepen Joris De Pauw: “We vinden het erg belangrijk dat onze
inwoners in een groene omgeving kunnen wandelen, fietsen en
aan recreatie doen. Het is onze ambitie om de bestaande groene
gordel verder te ontwikkelen en toegankelijk te maken.
De gemeente werkt daarvoor samen met de natuurverenigingen,
de land- en tuinbouwsector en de paardenhouders.”

N-VA-schepen van Toerisme An
Coen zetelt namens de gemeente
in de raad van bestuur van de
vzw. “De vzw zal een coördinator
aanwerven die de verdere acties
op touw zal zetten”, geeft An nog
de toekomstplannen mee.

De gemeente kocht recent een site van iets meer dan 5ha aan.
Deze site sluit aan bij het centrum van Sint-Katelijne-Waver en
bij de bestaande boscomplexen en zal de komende maanden
opgefrist worden, zodat deze voor iedereen toegankelijk wordt.
Met de aankoop van deze site wordt de basis gelegd voor het
‘landschapspark Gasthuisvelden’.

“De N-VA is ervan overtuigd
dat met deze maatregelen het
winkelen in onze gemeente nog
aantrekkelijker wordt. We hopen
dat de SKWinkeltas massaal
gebruikt zal worden. Zo maken
we van Sint-Katelijne-Waver een
bruisende gemeente.”

Joris De Pauw

“We proberen de komende jaren
een groen netwerk uit te bouwen
tussen en rond de Hondsbossen
en de Gasthuisbossen. In dat
groene netwerk zal zowel een
wandel-, fiets- als ruiterpad
aangelegd kunnen worden. Dit
landschapspark zal de komende
jaren stelselmatig versterkt worden
om de groene recreatie in onze
gemeente te bevorderen”, vult
De Pauw aan.

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

Kristof Sels

Kwaliteitslabel voor
toegankelijkheid voor
de dienst Toerisme
Eind november 2015 kreeg de toeristische
dienst van onze gemeente het label A+
voor toegankelijkheid van Toerisme
Vlaanderen toegekend. Dat gebeurde
echter niet zomaar. Een labelcommissie
met vertegenwoordigers van Toerisme Voor
Allen kwam ter plaatse en voerde de nodige
opmetingen uit.

“Dankzij dit kwaliteitslabel weet de
andersvalide dat hij bij ons vlot terecht
kan. Het geeft aan dat we voldoen aan de
strenge toegankelijkheidsnormen en dat
onze toeristische dienst op een vlotte en
zelfstandige wijze kan betreden worden”,
aldus een terecht trotse N-VA-schepen van
Toerisme An Coen.

