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KATELIJNE&WAVER
Hogere
gemeentebelastingen
geen optie
Beste lezers,

V.U.: Frank Geets - Clemenceaustraat 215A - 2860 Sint-Katelijne-Waver - sint-katelijne-waver@n-va.be

Vooreerst mijn beste wensen voor
2014, een jaar dat zich aandient als
tegelijkertijd boeiend maar ook uitdagend, met een enorme mogelijkheid om politiek fundamentele
veranderingen in onze samenleving
te verwezenlijken.
Zoals u verder in dit blad kan
lezen, zijn wij ook in onze eigen
gemeente begonnen met het uittekenen van de noodzakelijke veranderingen. Het zijn en zullen niet
altijd populaire beslissingen zijn,
maar in het licht van onze gemeentelijke financiële situatie moeten er
keuzes gemaakt worden.
We moeten immers beseffen dat
koken geld kost en dat hogere gemeentebelastingen geen optie zijn.
Een goede huisvader zet de tering
naar de nering, en zadelt de volgende generatie niet op met (extra)
schulden. Daar staat de N-VA
garant voor!

2013 - HET JAAR VAN DE VERANDERING
Er waait duidelijke een wind van verandering door Sint-Katelijne-Waver.
Het bestuur communiceert met u en betrekt u bij het beleid. Onze
mandatarissen, burgemeester en schepenen zijn vlot aanspreekbaar.
De kernraden kenden een overdonderend succes en groeiden uit tot een open
en direct communicatieplatform tussen het dagelijkse bestuur van de gemeente
en de mondige burger. We blijven deze organiseren zodat iedereen, ongeacht de
kern of wijk, zich kan laten horen en zijn inbreng kan hebben.
Het gemeentebestuur werkte intens aan het ontwikkelen van een visie en een
financieel gezond beleid. Een meerjarenplan, dat kiest voor lange termijnoplossingen is daarvan het resultaat.

WERKEN AAN MOOIE EN AANGENAME DORPSKERNEN
De N-VA wil onze gemeente
op een duurzame wijze
inrichten.
Joris De Pauw
De gemeente investeert sterk in de
vernieuwing en de verfraaiing van
de kernen van onze gemeente. We
voorzien een budget van 1,74 miljoen euro, gespreid over vijf jaar. Dit budget
wenden we aan voor specifieke projecten die onze kernen verfraaien en versterken. Daarbij denken we onder meer aan de (her)aanleg en (her)inrichting van
de dorpspleinen, nieuwe groene plekjes en betere parkeervoorzieningen.
“Ik ben er van overtuigd dat we door de kernen te versterken het kwaliteitsvol
wonen garanderen aan onze inwoners”, stelt Joris De Pauw, schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken. “Deze aanpak gaat een positieve dynamiek geven aan de lokale economie en onze lokale handelaars.”

FRANK GEETS
Voorzitter N-VA
Katelijne&Waver

De gemeente staat voor een reeks uitdagingen, onder meer door een aantal
grote private en publieke bouw- en infrastructuurprojecten in of nabij onze gemeente, zoals het nieuwe ziekenhuis en de R6. De N-VA heeft de verantwoordelijkheid om onze gemeente op een duurzame wijze in te richten, en we gaan
deze verantwoordelijkheid zeker opnemen.

www.n-va.be/sint-katelijne-waver
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Beveiliging kruispunt
Berlaarbaan - Bosstraat
• 21 km vernieuwde wegen
• 16 km vernieuwde fietspaden (of zelfs nieuwe: Lombaardstraat zal eindelijk fietsveiliger gemaakt worden)
• beveiligde kruispunten
• oplossingen voor ongevalgevoelige punten

Verkeersveiligheid is een prioriteit
voor de N-VA
burgemeester Kristof Sels
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van het huidige bestuur. In 2013 is al een start genomen. Zo werd de
Stationsstraat al heringericht en werden een aantal snelheidszones aangepast. En ook de plannen voor de toekomst liegen er niet om:

“Ik ben persoonlijk vooral tevreden over de herinrichting
van het kruispunt Berlaarbaan-Bosstraat”, stelt burgemeester Kristof Sels. “De herinrichting is gebeurd op basis
van een voorstel dat ik zelf als gemeenteraadslid enkele
jaren geleden al indiende, maar dat nog niet werd uitgevoerd.”
Het kruispunt is gelegen aan drukke straten en is bovendien een belangrijk kruispunt voor de schoolgaande
jeugd. De beveiliging was dus zeker op haar plaats. “Dergelijke beveiligingen zullen de komende jaren nog meer
gebeuren. Verkeersveiligheid is een prioriteit voor ons”,
besluit Sels.

Eindelijk een integratiebeleid
Een slechte integratie heeft rechtstreeks nefaste gevolgen. Dat is ook duidelijk
zichtbaar in onze gemeente. In onze lagere scholen blijft 9 procent van de
Nederlandstalige kinderen zitten, terwijl dat voor leerlingen met een
anderstalige moeder 32 procent is.
In het secundair stijgen die cijfers tot 20 procent ten opzichte van maar liefst
bijna 60 procent. En die tendens zet zich door op de arbeidsmarkt: 9,7 procent
van de jongere werklozen zijn van Turkse of Marokkaanse afkomst terwijl ze
slechts 1,8 procent van de bevolking uitmaken.
Dave Van Oosterwyck, OCMW-voorzitter en schepen van Integratie, stelt
onder meer volgende maatregelen voor:
• een intensere samenwerking met het huis van het Nederlands.
• de lancering van het project ‘samen inburgeren’.
• samenwerking met de scholen om anderstalige kinderen extra te
ondersteunen.
• opvolging door het OCMW om taallessen te koppelen aan het al dan niet
ontvangen van steun.

Sint-Katelijne-Waver neemt
alleszins haar
verantwoordelijkheid op,
zowel voor de ‘oude’ als de
‘nieuwe’ inwoners.
Dave Van Oosterwyck,
OCMW-voorzitter

N-VA geeft betere ondersteuning aan verenigingen
In lijn met de duidelijke visie gehanteerd in het meerjarenplan, keurde
de gemeenteraad het nieuwe, vereenvoudigde subsidiereglement goed ter
ondersteuning van de verenigingen.
Met dit nieuwe reglement kunnen de
verenigingen gemakkelijker – en op
maat – subsidies aanvragen. Die worden daarenboven gevoelig opgetrokken, tot maar liefst 90 000 euro in

totaal. In plaats van een logistiek
moeilijke papierslag te organiseren,
kunnen de verenigingen nu subsidies
krijgen door bijvoorbeeld acties te organiseren in het kader van duurzaamheid of het rondbrengen van het
gemeentelijk infoblad.
Het nieuwe systeem is ook gebaseerd
op een grotere gelijkheid. In 2012 kregen 11 verenigingen in totaal iets min-
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der dan 37 000 euro voor de papierslagen. Nu kunnen alle verenigingen
deelnemen. Simulaties hebben daarenboven aangetoond dat deze 11 verenigingen nu gemakkelijk meer dan
45 000 euro kunnen verdienen. Meer
dus dan vroeger en er blijft nog eens
zoveel over voor alle andere verenigingen. Zoals beloofd: iedereen wint
bij deze ‘kracht van verandering’.

Onze plannen voor de periode 2014-2019
Het nieuwe bestuur stelde bij zijn
aantreden in januari 2013 vast dat de
gemeente opgezadeld zat met een
structureel tekort van meer dan 1,1
miljoen euro. En dit op een totaal
budget van 23,6 miljoen euro! Als
bestuur zijn we dus verplicht om de
tering naar de nering te zetten. Een
verhoging van personenbelasting of
opcentiemen is voor het college
geen optie. Wel besparen we slim,
doordacht en met steeds een
waardig alternatief.

We beseffen dat niet alle maatregelen
even populair zijn, maar drastische
beslissingen zijn nodig. We moeten
dus ‘denken, durven en doen’.

1. Het overheidsapparaat
wordt 10 procent slanker

immers kortetermijndenken zijn maar ze worden later terug geïnvesteerd voor vrijetijdsdoeleinden.

3. Alternatief voor
bibliotheekﬁlialen

We spelen zo veel mogelijk in op het
natuurlijk personeelsverloop.

2. Sporthal en zwembad Leyland
Onderhoudskosten en investeringen
in infrastructuur lopen hoog op.
Daarom werd beslist om sporthal en
zwembad Leyland te sluiten. Maar:

Het gemeentebestuur stelt
financiële orde op zaken.

Vorig bestuur heeft boter op het
hoofd
Het vorige bestuur had meegedeeld
dat het jaar 2012 met een positief resultaat kon worden afgesloten. Dat
was maar schijn want het oude bestuur had de cijfers opgesmukt door
meer dan 40 procent van de geplande
investeringen niet uit te voeren en 1,6
miljoen euro aan werkingsuitgaven
in de kas te houden.

• Hierdoor kunnen we investeren in
de twee andere zwembaden, waar
ook de gebruikers van Leylandbad
terecht kunnen. Daarenboven betaalt de gemeente sinds deze legislatuur ook het busvervoer voor het
schoolzwemmen van het basisonderwijs, ook die van het vrije net.

Alle noodzakelijke projecten en investeringen waren gewoon doorgeschoven. Met alle gekende gevolgen:
denk maar aan de lekkende daken in
alle scholen (zelfs in de containerklassen). Er werd dus veel gepland in
2012 maar amper bestuurd.

• De sluiting van sporthal Leyland
zal opgevangen worden door een
goede samenwerking met sportcomplex Heiveld, waar onze sporters aan gemeentelijke tarieven en
in kwalitatief hoogstaande omstandigheden kunnen blijven sporten.

Liever goede maatregelen dan
populaire maatregelen

• De Leylandsite kan zo uitgebouwd
worden tot een aangename woonomgeving waar betaalbaar wonen
mogelijk wordt. De inkomsten (1,8
miljoen euro) worden opzij gezet in
een fonds bestemd voor vrijetijdsinfrastructuur. Die gelden worden
dus niet opgebruikt om de lopende
werkingskosten te dragen – dat zou

Ook de impact van de crisis mogen
we niet negeren. De opbrengsten van
belastingen vallen tegen, dividenden
worden niet uitgekeerd en ook de
vergrijzing weegt alsmaar zwaarder
op de pensioenlast van onze ambtenaren.
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Door het steeds verder achteruitgaan
van het aantal boekontleningen werd
er ook beslist om de drie bibliotheekfilialen te sluiten. Omdat het vooral
de scholen zijn die deze filialen bezoeken, hebben we voor hen een
uniek concept dat reeds in Nederland
zijn waarde heeft bewezen: ‘Bib op
school’.
Door de sluiting van de filialen
kunnen we nu efficiënter investeren
in de collectie, de digitalisering
(e-boeken, ...) en ook de hoofdbibliotheek zelf. Daarnaast werken we de
thuisbezorgdienst voor minder
mobielen verder uit.
Door deze maatregelen zal er een
ruimte gecreëerd worden voor bijna
44 miljoen euro aan investeringen.
Het structureel financiële tekort in
de begroting wordt omgebogen naar
een structureel overschot.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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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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