
SINT-KATELIJNE-WAVER 
V.U.: FRANK GEETS , HOOGSTRAAT 26 A - 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

 sint-katelijne-waver@n-va.be  I   www.n-va.be/sint-katelijne-waver  I  jaargang 2016 • nr. 3 • kerst 

Beste lezers,

Weldra gaan we weer van Oud 
naar Nieuw. Het moment bij 
uitstek voor een tussentijdse 
evaluatie van wat de N-VA in onze 
gemeente mee tot stand bracht.  

Met nog twee jaar te gaan in deze 
bestuursperiode, verwezenlijkten 
we al een heleboel projecten.  In 
deze uitgave lichten we de meest 
recente projecten toe.  

We hebben inderdaad heel wat 
ambitieuze doelstellingen gesteld 
in deze bestuursperiode, en in de 
komende twee jaren gaan we er 
nog voluit tegen aan, samen met 
onze coalitiepartner, om onze lijst 
verder af te werken. 

Tel daar dan nog onze vermindering 
van de gemeentebelasting bij, 
voor de tweede keer op rij, en de 
verandering wordt meer en meer 
zichtbaar in onze gemeente.

Dat was onze belofte en die 
houden we!

Frank Geets
Voorzitter N-VA Katelijne & Waver

OCMW-voorzitter niet naar Vlaams Parlement

Dave Van Oosterwyck kiest voor 
Sint-Katelijne-Waver 
OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck kreeg de kans om in het 
Vlaams Parlement zijn partijgenoot Jan Hofkens op te volgen. Toch  
laat hij die job verrassend genoeg aan zich voorbijgaan. “Daar zijn  
verschillende redenen voor”, reageert Van Oosterwyck. 

“Sinds januari 2016 ben ik kabinets-
chef van Fons Duchateau, Antwerps 
OCMW-voorzitter en een veelbelovend 
politicus”, legt hij uit. “We zijn samen aan 
een traject begonnen en ik wil dat eerst 
afwerken.  Ik houd niet van half werk.”  

Antwerpse recepten voor onze 
gemeente

“Het klinkt misschien vreemd, maar voor 
Katelijne beteken ik meer in Antwerpen 
dan in Brussel”, vervolgt de OCMW- 
voorzitter, die eerder ook op het kabinet 
van Geert Bourgeois werkte. “Ik heb goede 
contacten in Brussel en in Antwerpen ben 
ik nu met dezelfde thema’s bezig als in 
Sint-Katelijne-Waver. Op het kabinet van 
Duchateau is er ook een rechtstreekse lijn 
naar Duchateaus voorganger, minister 
Liesbeth Homans.” 

Volgens Van Oosterwyck had die  
combinatie van jobs al een positieve invloed 
op ettelijke dossiers.  Zo is het gigantische 
verlies van het Katelijnse rusthuis op drie 
jaar tijd nagenoeg weggewerkt door een 
moderner en efficiënter beheer. Recepten 
van zorgbedrijf Antwerpen die hij als  
kabinetschef van Duchateau als geen ander 
kent. 

Uitdagingen van de toekomst  
aangaan

“Voor lokale dossiers bereik ik dus nu heel 
wat meer in mijn huidige functie, net als 
voor het zorgbedrijf dat we samen met 

Mechelen zullen oprichten of voor het 
samensmelten van het OCMW met de 
gemeente”, besluit Van Oosterwyck. 

“Ik ben dus niet voor het postje, maar  
voor de inhoud en mijn eigen thema’s 
gegaan. En er is me niets anders beloofd: 
ik word binnenkort dus nergens anders 
gelanceerd”.

“Ik kies niet voor postjes, 
maar voor thema’s die de 
inwoners aanbelangen.”
Dave Van Oosterwyck

Verandering voor gemeentescholen p.2 Bruultjeshoek krijgt nieuwe jeugdlokalen p.3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN. 3DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

Broodnodige verandering in gemeentescholen
Bij de start van de legislatuur bezocht het schepencollege de gemeentescholen GLOC, Octopus en Dijkstein.  
Een aantal van de gebouwen waren hopeloos verouderd, het regende er op sommige plaatsen binnen en er werd 
op een aantal plekken les gegeven in containers die helemaal opgeleefd waren. 

“Het college besloot dan ook het roer drastisch om te  
gooien en maakte een ambitieus investeringsprogramma op”, zegt 
OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck. Schepen Joris De Pauw 
volgde heel wat van de werken op: “Ik ben verheugd dat de oude 
containerklassen plaats hebben gemaakt voor nieuwe moderne 
lokalen.”

Octopus
Octopus kreeg een nieuw schoolgebouw met twee nieuwe  
klaslokalen, zes kleuterklassen met een overdekte gaanderij,  
een polyvalente zaal en een grote speelzolder.

Dijkstein
In de schoolomgeving van Dijkstein werd meer dan vijf  
miljoen euro geïnvesteerd. Er kwamen een nieuwe  
multifunctionele turnzaal, nieuwe lokalen voor de BKO,  
zes nieuwe duurzame klaslokalen en een nieuwe refter. De daken 
van de school worden nog vernieuwd. De schoolomgeving wordt 
heraangelegd en verkeersveiliger gemaakt. 

GLOC
In de GLOC werd een nieuw brandmeldsysteem geplaatst.  
De school kreeg een nieuwe keuken, de turnzaal en de refter  
kunnen genieten van nieuwe verlichting. De parketvloeren in  
de kleuterklassen werden vervangen en er is voortaan een  
bijkomende fietsenstalling. De vervanging van de container- 
klassen door drie nieuwe klaslokalen en de reparatie van de daken 
staan in de planning.

Vernieuwde, kwalitatieve lesomgeving
“Ook in ons onderwijs is de broodnodige verandering dus  
ingezet”, zegt burgemeester Kristof Sels. “Binnen het college  
werken we goed samen om al deze dossiers vlot te trekken.  
Als we zo blijven vorderen, zullen alle kinderen deze legislatuur  
in een vernieuwde en kwalitatieve schoolomgeving les krijgen.”

Bruultjeshoek krijgt nieuwe jeugdlokalen
De bouw van nieuwe jeugdlokalen voor scouts Roeland en gidsen Sint-Lucia (Onze-Lieve-Vrouw-Waver) is 
weer een stapje dichterbij nu de gemeente het ruimtelijk uitvoeringsplan Bruultjeshoek heeft goedgekeurd. 

Schepen Joris De Pauw: “Bij de start van deze  
bestuursperiode begonnen we meteen een oplossing 
uit te werken voor de huisvesting van de jeugd- 
verenigingen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.  
Na grondige afweging beslisten we om een terrein  
van de gemeente ter beschikking te stellen voor de 
bouw van nieuwe jeugdlokalen.”

De nieuwe jeugdlokalen worden ingepland in het  
binnengebied langs de Wavervelden. Hiervoor  
dienden we eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) op te maken. Als alles goed verloopt, kan 
de bouwaanvraag nog dit jaar of ten laatste begin 
volgend jaar ingediend worden. De bouwwerken 
zouden dan in 2017 nog van start kunnen gaan. 

Eerste hondenlosloopweide in onze gemeente
Op 11 december werd de eerste hondenweide in Sint-Katelijne-Waver geopend. De weide bevindt zich in de 
Elzestraat recht tegenover de begraafplaats. Ze is volledig omheind en voorzien van een kleine plasweide.  
De N-VA komt hiermee tegemoet aan de vraag van de vele hondenliefhebbers in onze gemeente.

De honden krijgen maar liefst 1 700 vierkante meter om zich 
volledig uit te leven en voornamelijk met andere honden te 
socialiseren. Het is een hondenlosloopweide en geen honden-
poepweide. Dus is het vanzelfsprekend dat de baasjes verplicht 
zijn om de hondenpoep op te ruimen. 

Geen overlast
Hiervoor hebben wij de nodige infrastructuur voorzien: een 
hondenpoepbuis die op regelmatige basis geledigd zal worden. 
Hierdoor zullen omwonenden zeker geen overlast ervaren.  
We hebben ook aan de baasjes gedacht en zullen zorgen voor 
een zitbank die uitzicht geeft op hun ravottende viervoeters. 

Naast de algemene regels die uithangen aan de inkom, is er ook 
een preventieve politiemaatregel van kracht om te voorkomen 
dat de rust verstoord wordt. Overtreders van deze regels zullen 
dan ook bestraft worden. 

Meer losloopzones gepland
Dit is de eerste, maar zeker niet de laatste hondenlosloopweide. 
Ook aan de Muilshoek en in het Sint-Michielsdomein komen 

binnenkort losloopzones. In de andere kernen is het gemeente-
bestuur nog op zoek naar gepaste locaties. 

  Weer een stap dichter bij een diervriendelijk Sint-Katelijne-Waver, 
zegt schepen voor Dierenwelzijn An Coen.

OCMW-raadslid Bart De Boeck is afkomstig uit 
Kraainem, in de Vlaamse Rand rond Brussel, maar hij 
woont sinds 2004 samen met zijn vrouw en hun twee 
schatten van kinderen in de buurt van het station van 
Sint-Katelijne-Waver. We zochten hem op voor een 
kort gesprek.

Vanwaar de keuze voor de N-VA, Bart?
Als voormalig inwoner van een faciliteitengemeente en met een 
groot rechtvaardigheidsgevoel kan ik niet anders dan de N-VA een 
warm hart toe dragen. In Sint-Katelijne-Waver zet ik dat engage-
ment verder als lid van het lokale N-VA-bestuur. Ik ben er trots op 
dat ik in 2012 mijn steentje kon bijdragen om de N-VA de grootste 
partij van ons dorp te maken.

Hoe toon je je sociaal engagement?
Op dit moment ben ik fractieleider van de N-VA in de OCMW-
raad, waar ik nauw samenwerk met  OCMW-voorzitter Dave 
Van Oosterwyck en drie andere raadsleden van onze fractie. We 
droegen bij aan de opstart van een nieuw zorgbedrijf, samen met 
de stad Mechelen. De start van de werken voor het nieuwe rusthuis 
in Sint-Katelijne-Waver zit momenteel ook (eindelijk) in de laatste 
rechte lijn.

Ik werk ook al meer dan twintig jaar als ergotherapeut in het  
Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel op een gesloten acute opname- 
afdeling. Daarnaast ben ik ondervoorzitter van vzw Klim-Op in 
Duffel, een vereniging die kinderen en jongvolwassenen met een 
beperking financieel ondersteunt in hun ontwikkeling naar 

een zo groot mogelijke zelfstandigheid.  Om dit te kunnen 
doen, organiseert onze vzw elk jaar een quiz, die ik mee help 
samenstellen.

Wat zijn je politieke plannen de volgende jaren?
Ik hoop samen met het hele N-VA-bestuur van Sint-Katelijne- 
Waver de positieve lijn door te trekken naar 2018 en de volgende 
legislatuur. De eerstvolgende opdracht is alvast om samen  
met Joris De Pauw onze borden klaar te maken met onze 
welgemeende nieuwjaarswensen voor 2017. Indien u tijdens de 
feestdagen onze nieuwjaarswensen langs de Katelijnse wegen  
aantreft, is ondergetekende weer een stap verder …  

Bart De Boeck
Mandataris in de kijker “Ik wil de positieve lijn van  

de laatste jaren doortrekken.”
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


