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Wat gebeurt er in onze
gemeente?
In dit huis-aan-huisblad brengen we jullie informatie over activiteiten van onze
mandatarissen en over lopende projecten
binnen onze gemeente. De N-VA verkiest om hierbij correcte informatie te
geven en niet voorbarig paniek te zaaien
op momenten dat projecten nog alle kanten kunnen uitgaan.

WOONZORGCENTRUM KRIJGT VORM
Na meer dan tien jaar krijgt het woonzorgcentrum langs de Wilsonstraat
eindelijk vorm. Op de OCMW-raad van 11 december wordt de knoop
definitief doorgehakt.
“We zijn erin geslaagd een woonzorgcentrum te tekenen dat eerdere knelpunten weet te overbruggen en de sterktes kan bundelen”, zegt voorzitter Dave
Van Oosterwyck. “We behouden 92 wooneenheden en we voorzien een lokaal
dienstencentrum met een uitgebreide
dienstverlening voor zowel jongere
als oudere senioren. Ook verenigingen
kunnen van deze faciliteiten gebruik
maken. Het mooie en ruime park achterin zal zowel vooraan als achteraan
via een wandel- en fietspad langs de
beek toegankelijk worden.”

“Dit project overbrugt knelpunten
en bundelt sterktes”
Dave Van Oosterwyck, OCMW-voorzitter

Het is dan betreurenswaardig dat sommigen menen hierover onjuiste informatie te moeten verspreiden. Maar elke
vogel zingt nu eenmaal zoals hij gebekt
is. Verandering is immers niet voor
iedereen makkelijk.

OPLOSSING VOOR KAPEL

De eindejaarsperiode nadert. Dit is een
mooi moment om elkaar nog eens te
ontmoeten. Daarom nodigt de N-VA
graag alle inwoners van Sint-KatelijneWaver uit op onze kerstborrel met
Vlaams minister van Financiën en
Begroting Philippe Muyters. De afspraak
is op 21 december 2013 om 20 uur op het
domein Roosendael, een van de toeristische parels in onze
gemeente. Volg
gewoon de kaarsen
tot aan het landhuis....

“Samen met de Vlaamse overheid zijn we tot een consensus gekomen”, zegt
Van Oosterwyck. “Het rusthuis wordt achter en los van de kapel gebouwd.
Maar om toch een mooi zicht op de nieuwbouw én de kapel te garanderen,
wordt de lagere rechterflank van het oude gedeelte gesloopt. Wat behouden
blijft, wordt mooi geïntegreerd in het geheel.”

Kan je niet aanwezig zijn, dan wensen
we je nu alvast prettige eindejaarsfeesten vanwege ons
voltallige bestuur.

FRANK GEETS
Voorzitter N-VA
Katelijne&Waver

De kapel aan de Wilsonstraat was een
belangrijk knelpunt. Monumentaal
en beeldbepalend maar tegelijkertijd oud, versleten, niet functioneel en bovendien zéér duur om te renoveren.

MEERDERHEID EN OPPOSITIE EENSGEZIND OVER PLANNEN
Iedereen tevreden zo lijkt het, want meerderheid én oppositie scharen zich volledig achter dit project. Dirk Knegtel (Samen Anders): “Dit dossier is te belangrijk. Dit project kan en moet gedragen worden door alle politieke partijen. Van
meerderheid en oppositie.”
En dat lijkt nog te lukken ook. Paul Van Rompaey (CD&V) heeft het over “een
prachtige realisatie die de levenskwaliteit van zijn bewoners zal verhogen, mét
een lokaal dienstencentrum.”
“Dit is wat we nodig hadden”, reageert Dave nog. “Een positief gezamenlijk
project, een ingrijpende investering ondanks de budgettaire krapte. Verandering voor vooruitgang dus. Ik ben hier zeer enthousiast over.”

www.n-va.be/sint-katelijne-waver
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Schepenen op werkbezoek bij land- en tuinbouwbedrijven
Schepenen Joris De Pauw en Jan
Broes gingen deze zomer op
werkbezoek langs een aantal landen tuinbouwbedrijven in SintKatelijne-Waver. De bedoeling is
om de concrete noden en behoeften
van de lokale land- en tuinbouwers
verder in kaart te brengen en een
aantal concrete dossiers te
bespreken.
Het is duidelijk onze ambitie om een
nieuwe wind te laten waaien door het
gemeentelijke land- en tuinbouwbeleid. Het vorige bestuur had daar
bijzonder weinig aandacht voor. Zo
was er binnen de gemeentelijke
administratie niemand die bezig was
met de land- en tuinbouwsector. Er
was zelfs geen gemeentelijke land- en

Schepenen Joris De Pauw (l) en Jan Broes (r)
richtten onder meer een adviesraad op om de landen tuinbouw in onze gemeente te ondersteunen.

tuinbouwadviesraad, met alle gevolgen van dien. We proberen die zaken
nu recht te trekken, onder meer door
de recente oprichting van de adviesraad.

Een ambitieus beleid uitwerken
Verder willen we door een aantal
concrete werkbezoeken de noden van

de land- en tuinbouwers optimaal
vertalen in het gemeentelijk beleid en
in specifieke dossiers. We zijn deze
zomer in eerste instantie langsgegaan
bij de land- en tuinbouwers in de
Muilshoek en Donderheide omdat we
daar geconfronteerd worden met het
nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Ook de andere land- en
tuinbouwers mogen zeker nog een
bezoek verwachten.
We gaan hoe dan ook voor een ambitieus land- en tuinbouwbeleid. Er zitten een aantal goede initiatieven en
projecten in de pijplijn die we komend voorjaar zeker in de praktijk
zullen brengen.

Deskundigen zorgen voor betere ruimtelijke ordening
Dit najaar werd de nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) geïnstalleerd door
de gemeenteraad. De nieuwe
GECORO telt elf leden, waarvan
zes deskundigen. Dit aantal was
voordien nog beperkt tot vier deskundigen.
Joris De Pauw, schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting is verheugd. Gelet op de complexiteit van
de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, is het voor
onze gemeente belangrijk om een
deskundige GECORO te hebben voor
advies aan en ondersteuning van het
beleid. Deze nieuwe aanpak kan de

ruimtelijke ordening alleen maar ten
goede komen.
Vele kandidaten om te zetelen in de
GECORO hadden een mooi deskundig profiel en wij hebben dan ook van
deze opportuniteit gebruik gemaakt
om het aantal deskundigen op te
trekken van vier naar zes. Bovendien
hebben we nu een ruimtelijk planner,
enkele architecten, een specialist
duurzaam bouwen en een jurist met
specialisatie ruimtelijke ordening en
stedenbouw in ons expertenpanel.
Naast verandering en vernieuwing,
kiezen we ook voor continuïteit. Zo
zijn we erin geslaagd om van de elf

Een deskundige GECORO staat mee in voor een goede
ruimtelijke ordening in de gemeente.

effectieve leden, er zeven te behouden uit de GECORO van de vorige
legislatuur. Ik mag dus wel spreken
van een meer dan geslaagde

Wist je dat...
… het OCMW op zoek gaat naar een
goede locatie voor een CADO, een
dagopvang voor ouderen?

sint-katelijne-waver@n-va.be

… het OCMW wil voorkomen in
plaats van genezen? Vanaf 2014 zetten we in op het opsporen van mensen met een ‘kansarmoedeprofiel’.
Door ze tijdig te begeleiden en te
activeren worden ze niet afhankelijk
van steun of een leefloon.

Een goed bestuur gaat ook ter plaatse kijken en bevragen

KRISTOF SELS
burgemeester

De N-VA maakt werk van
inspraak en betrokkenheid. Dat betekent ook
rechtstreeks in dialoog
gaan met de inwoners van
Sint-Katelijne-Waver.
Burgemeester Kristof Sels
ging samen met Harry
Andries (OCMW-raadslid
en lid van de raad van
bestuur van de Duffelse
Volkswoningen) naar de
wijk Hogevelden. Samen
met Jill Marinus (gemeenteraadskandidate uit de
Berkelei) ging hij naar de
Berkelei.

zelf bekijken. Ze gaven informatie over de stand van
zaken van de werken en noteerden ook concrete vragen
van de bewoners. Harry Andries zal deze vragen overmaken aan de werfleiders en de werken mee opvolgen.

Berkelei
Het doortrekken van de R6 betekent hinder maar die willen we zoveel mogelijk beperken. Eén van de aandachtspunten is de Berkelei. Om nog openbaar vervoer te
hebben in Pasbrug-Nieuwendijk volgen de bussen van
De Lijn een omleiding langs deze straat. Een parkeerverbod was nodig om doorgang te verzekeren. Jill en
Kristof gingen bij verschillende Berkelei-bewoners vragen
naar hun ervaringen. Ze noteerden hun bekommernissen
en zullen bij het zoeken naar oplossingen hiermee rekening houden. De Lijn wordt uitdrukkelijk gevraagd om
voorzichtig te rijden en een versoepeling van het parkeerverbod wordt bekeken.

Hogevelden
De huisvestingsmaatschappij Duffelse Volkswoningen is
bezig met de renovatie van tientallen woningen in de wijk
Hogevelden. Burgemeester Kristof Sels en Harry Andries
zijn begaan met de situatie van de bewoners. Ze bezochten daarom samen de wijk en gingen bij een aantal bewoners de uitgevoerde werken en aangekaarte problemen

Inspraak
“Je moet de problemen kennen voor je ze kan oplossen”,
besluit de burgemeester. “Wanneer er problemen zijn,
horen we die bij voorkeur rechtstreeks van de bewoners.
Dat is inspraak en betrokkenheid in de praktijk!”

De kern van de zaak
Het nieuwe bestuur gaat al sinds het
begin van deze legislatuur in rechtstreekse dialoog met de mensen van
Katelijne, Waver, Elzestraat en Pasbrug. Na de fel bejubelde inspraakdag van het voorjaar trok het bestuur
de eerste ronde kernraden op gang.
“De kernraden brengen een dicht-bijmijn-bed-show”, zegt burgemeester
Kristof Sels. “Het bestuur informeert
mensen over hangende dossiers die
hén rechtstreeks aanbelangen. Dat
kan gaan over het heraanleggen van
de straten, het optrekken van een
nieuw woonzorgcentrum in de buurt

… het bestuur wil investeren in onderwijs? Het gaat om een minimumbedrag van 2,6 miljoen euro. We
kiezen dus niet voor een uitverkoop
van het gemeentelijk onderwijs. We
zullen investeren want het gemeentelijk basisonderwijs blijft, kort bij de
mensen, een kerntaak van onze
gemeente.

of het ontwikkelen van een podiumzaal.”
De aftrap werd gegeven in SintKatelijne-Waver. Ondertussen is elke
kern de revue gepasseerd. Ook schepen Van Oosterwyck, die de kernraad
in Waver modereerde, is zeer enthousiast: “Op een bepaald moment moesten we in de gezellige cafetaria van
Huyze de Pauw stoelen bijzetten. Alle
schepenen blijven ook na de raad zelf
nog even hangen om na te praten met
de mensen. Het bestuur is dus maximaal aanspreekbaar. Dit is echt een
oefening in basisdemocratie.”

… het huidige bestuur plannen klaar
heeft om een structureel tekort van
ruim 1,1 miljoen euro weg te werken.

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

Het gemeentebestuur informeert de inwoners via
regelmatige kernraden in alle deelgemeenten.

“Je mag dit gerust een trendbreuk
noemen”, zegt Joris de Pauw,
schepen van Ruimtelijke Ordening.
“We draaien de rollen immers om.
Waar burgers vroeger moesten hengelen naar informatie over dossiers
of projecten voor de deur komen wij
er nu mee naar buiten.”

… de gemeente 4 AED-toestellen
(Automatische Externe Defibrillatoren, een belangrijk apparaat bij de
eerste hulp na een hartaanval) heeft
aangekocht? De apparaten worden
op openbare plaatsen gehangen. Van
het Rode Kruis hebben we nu het
label ‘hartveilige gemeente’ gekregen.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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