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De gemeenteraadsverkiezingen zijn nu al even achter de rug. Er is een nieuwe coalitie gevormd en het
bestuursprogramma staat in de steigers. We gaan verder met wat goed was, verbeteren waar nog mogelijk.
We zijn fier en tevreden dat we vooruit zijn gegaan en opnieuw een leidende rol mogen opnemen in het
gemeentebestuur onder leiding van Kristof Sels, onze N-VA-burgemeester.
Oude bekenden zetten hun rol verder, terwijl nieuwelingen hun eerste politieke uitdaging aangaan. We zijn
ervan overtuigd dat de nieuwe ploeg de verandering, die we zes jaar geleden hebben ingezet, zal verderzetten.
Op pagina 2 leest u meer over onze plannen.
Verkiezingen zijn steeds een moment van discussie tussen partijen die naar de gunst van de kiezer dingen.
Daarbij gaat het er soms wat harder aan toe. Nu moeten we vooruitkijken en, samen met onze nieuwe
coalitiepartner, verder werken aan een nog welvarender, veiliger Sint-Katelijne-Waver, waar we ons allemaal
thuis voelen.
Op ons kunt u rekenen.

Veilig thuis in een welvarend Sint-Katelijne-Waver

Frank Geets
Voorzitter N-VA
Katelijne & Waver
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Onze visie voor de komende zes jaar
De N-VA bewees dat de Verandering werkt. Onze gemeente werd bruisender, veiliger, financieel gezond en
er werd geïnvesteerd in de toekomst. De volgende zes jaar gaan we verder op dit positieve elan. Onze slogan
blijft: Veilig, Verantwoord, Vlaams.
De N-VA wil een veilige gemeente.
• Onder impuls van de N-VA zijn de eerste ANPR-camera’s en overlastcamera’s
geïnstalleerd. Dat cameranetwerk wordt verder uitgebreid. Zo pakken we
criminaliteit, overtredingen zoals zwerfvuil, en verkeersonveilige situaties aan.
• We gaan voor een vlot én veilig verkeer. Er staan heel wat rioleringswerken op
de agenda, waarbij we de straten veiliger en comfortabeler kunnen heraanleggen.
Ook de dorpskernen van Waver en het Centrum krijgen een volledige heraanleg.

Voor de N-VA is een verantwoord beleid een evidentie.
• We willen een budget in evenwicht met ruimte voor de nodige investeringen.
• We houden alle belastingen kritisch tegen het licht. Waar mogelijk schaffen we
pestbelastingen af. Dat moet ook leiden tot administratieve vereenvoudiging voor
onze inwoners, ondernemers en gemeentelijke diensten.
• Inspraak en communicatie staan hoog op onze agenda. Kernraden en het gebruik van
sociale media blijven behouden. Communicatie op maat is belangrijk. Voor onze kinderen
en jongeren ontwikkelen we een eigen kinderstijl met mascotte. We richten een jeugdwerkraad op (een adviesraad van en voor
jeugdbewegingen), een jeugdraad (voor de niet-gebonden jeugd vanaf 12 jaar) en een kindergemeenteraad (voor kinderen
tussen 8 en 12 jaar).
• Het N-VA-beleid is toekomstgericht. Dus is duurzaamheid de rode draad doorheen het ganse beleid en bij alle beslissingen.
Onze gemeente is en blijft een Vlaamse gemeente, landelijk en groen. Onze taal en onze
waarden liggen ons nauw aan het hart en we blijven ze verdedigen.
• Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent ook zorgen voor de meest kwetsbaren.
Mensen in armoede helpen we hun plaats in de maatschappij weer op te nemen.
• Personen met een beperking krijgen onze steun. We zorgen voor integrale
toegankelijkheid, zowel bij de aanleg van straten, pleinen en gebouwen als bij het
organiseren van onze dienstverlening.
• Het nieuwe woonzorgcentrum nadert zijn voltooiing. Daar voorzien we een lokaal
dienstencentrum, een zorgwinkel en minstens driemaal per week een dorpsrestaurant.
• Ook de dieren en hun baasjes kunnen nog steeds op ons rekenen. Zo zullen we minstens
drie nieuwe hondenweides openen en gaan we voor de uitbreiding van het ruiterpad.
• We wonen in een gezellige en levendige gemeente. Als gemeente steunen we de
evenementen van verenigingen, scholen, buurtcomités en lokale ondernemers en de
gemeente blijft ook zelf evenementen organiseren.
• We bouwen de langverwachte fuif- en evenementenzaal. De Bruultjeshoek-site wordt
verder uitgewerkt tot een waar speel- en sportparadijs.
• Onze gemeente beschikt over waardevol historisch erfgoed. We ondersteunen die
toeristische parels en zorgen dat ze de aandacht krijgen die ze verdienen.
Onze ploeg is er klaar voor! We zullen weerom bewijzen dat de Verandering werkt. Onze gemeente wordt nog mooier en gezelliger dan
ooit tevoren: Sint-Katelijne-Waver, een geweldige plek om te leven en te wonen, om te werken en te winkelen.

sint-katelijne-waver@n-va.be
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Uw burgemeester en schepenen
Kristof Sels

Joris De Pauw

Burgemeester
Bevoegd voor algemeen beleid,
coördinatie, politie en brandweer,
dienstverlening, communicatie,
inspraak en toerisme. Van 2019 tot
2021 ook jeugd- en sportbeleid

Schepen bevoegd voor ruimtelijke
ordening, milieu, huisvestingsbeleid, openbare werken en
patrimonium. Van 2019 tot 2021
ook duurzame ontwikkeling en
energie

An Coen

Jan Broes

Voorzitster van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst

Van 2019 tot 2021 schepen bevoegd
voor onderhoudswerken, groenbeheer,
grachten en waterlopen

Schepen bevoegd voor sociale zaken,
integratiebeleid, personeel en
dierenwelzijn

Jeroen Baeten
Van 2022 tot 2024 schepen bevoegd voor onderhoudswerken,
groenbeheer, grachten en waterlopen, jeugdbeleid, duurzame
ontwikkeling, energie, feesten en evenementen
Voorzitter van de gemeenteraad

Uw gemeenteraadsleden
Geert Vertommen

Elke Hellemans

Detty Vercraeye

Kathleen Rombauts

Karolien Frans

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

Waarom de N-VA zich verzet tegen
het VN-migratiepact van Marrakesh
De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven.
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen,
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als
positief gegeven. Het opent de deur voor:
• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen
• Soepelere procedures voor gezinshereniging
• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen
• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

Lees meer op

“Charles Michel stapte
op het vliegtuig als
premier van de Zweedse
coalitie. Hij kwam terug
als premier van de
Marrakesh-coalitie
zonder democratische
meerderheid.”
N-VA-voorzitter Bart De Wever
na zijn ultieme oproep aan de
pro-Marrakeshpartijen.

www.n-va.be/migratiepact
Scan de QR-code en
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid
mail naar leden@n-va.be
of bel 02 219 49 30

