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KATELIJNE&WAVER
Beste lezers,

TWEE JAAR KRACHT VAN VERANDERING

Bij het begin van een nieuw jaar passen goede voornemens en de beste
wensen. 2015 zal een jaar van verandering worden, ook in onze gemeente. Gelukkig zien we al de
eerste positieve tekenen van het
nieuwe beleid. U kan hierover meer
lezen in dit huis-aan-huis blad.

Via onder meer een inspraakmoment voor de bewoners en kerntakendebatten
kwamen we tot een langetermijnvisie voor een beleid op maat van onze gemeente. We gaan voor meer communicatie en inspraak met kernraden, actualiteitsdebatten en een gratis sms-dienst. Ook Twitter en Facebook deden hun
intrede, naast de bewonersvergaderingen en het vragenhalfuurtje.

En ja, we moeten soms moeilijke beslissingen nemen. Beslissingen die
soms bewust verkeerdelijk worden
toegelicht door diegenen die het niet
eens zijn met deze door de crisis
noodzakelijke maatregelen. Zwartmakerij zal er ons echter niet van
weerhouden om van Sint-KatelijneWaver opnieuw een bruisende en
financieel gezonde gemeente te
maken.
We hebben dit beloofd in ons verkiezingsprogramma en samen met onze
coalitiepartner zullen we er alles aan
doen om dit programma uit te voeren.

De gemeente gaf ook het goede voorbeeld voor een bruisende gemeente met de
Nieuwjaarsdrink, met Sint-Katelijne-Waver Zingt en de allereerste gala-avond
‘De Katelijnse Keien’.

EEN VEILIGERE GEMEENTE
Als voorzitter van het politiecollege ben
ik trots te melden dat de veiligheid in
onze gemeente is verhoogd. De politie
hield twee flitsmarathons en organiseerde de ‘één dag niet’-campagne rond
inbraakpreventie. De aankoop van een
mobiele camera voor automatische
nummerplaatherkenning past perfect in
dit preventiebeleid. Ook worden in de
nabije toekomst liefst vier Buurtinformatienetwerken (BIN’s) opgericht.

JEUGDBELEID
Een nieuw subsidiereglement voor
jeugdinfrastructuurwerken werkten we
eveneens uit, uiteraard gekoppeld aan
het nodige budget. De aanleg van het
eerste speelpleintje is ook voltooid.
Anderen volgen nog.

De verandering in
Sint-Katelijne-Waver was
niet gemakkelijk, maar wel
noodzakelijk en we mogen
trots zijn op onze realisaties.
Kristof Sels, burgemeester

SPORT VOOR IEDEREEN

FRANK GEETS
Voorzitter N-VA
Katelijne & Waver

Voor de sporters hebben we een BMX-parcours voorzien en weldra volgt een
skateparcours. De gemeente ging een samenwerking aan met Heiveld waardoor
onze sporters in uitstekende omstandigheden kunnen sporten. Wandelen was in
2014 ‘Sport in de Kijker’. Als G-sport-ambassadeur ben ik fier te kunnen aankondigen dat in 2015 G-sport, sport voor personen met een beperking, ‘Sport in de
Kijker’ zal zijn.
Lees het volledige artikel op www.n-va.be/sint-katelijne-waver

Volg ook onze Facebookgroep op
www.facebook.com/NVA.KatelijneWaver

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

DENKEN.DURVEN.DOEN.

OCMW doet méér met minder
Het OCMW-bestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft de voorbije twee
jaar niet stilgezeten. De zware verliescijfers van het woonzorgcentrum
Sint-Elisabeth werden fors weggewerkt. Volgens het budget van 2010
betaalde een Katelijns gezin van vier
maar liefst 200 euro per jaar aan ons
woonzorgcentrum. In 2015 zal dit
slechts één vijfde van dit bedrag zijn.

“We werken op die manier het verlies
aanzienlijk weg.” zegt OCMWvoorzitter Dave Van Oosterwyck. “Een
rusthuis beheren op de kap van de
burger is namelijk niet netjes. Je moet
geen concurrentie organiseren met het
geld van de belastingbetaler.”
Tegelijkertijd blijven we in onze zorg
net dat ietsje meer aanbieden en blijft
de dagprijs zeer democratisch. “En
voor mensen die de zorg niet kunnen
bekostigen, bij ons of bij een andere
zorgverstrekker, zal het OCMW een
helpende hand bieden", aldus de voorzitter. “Wij laten niemand in de kou
staan en zeker onze eigen senioren
niet.”

Dagopvang in de pijplijn
Om mensen langer thuis te laten
wonen, pakt het
OCMW uit met
Niemand blijft in de kou staan.
een dagopvang.
Dave Van Oosterwyck, OCMW-voorzitter,
Deze dienst is zelfschepen van Sociale Zaken en Integratiebeleid bedruipend en is
erop gericht man-

telzorgers die voor een hulpbehoevende buur of familielid zorgen te ontlasten. Van zodra er een flat vrij komt
in residentie Offendonk gaan we van
start. Dit initiatief werd goedgekeurd
door de hele OCMW-raad.

Kansen geven aan kinderen
Binnen het OCMW werd ook een project rond kinderarmoede opgestart. De
armoede vervrouwelijkt en verkleurt.
En net bij deze doelgroepen komen de
kinderen prominenter in beeld. Door
extra huiswerkbegeleiding, steun aan
jonge moeders, het activeren van
ouders en taallessen Nederlands voor
anderstalige kinderen wil het OCMW
de kansen van deze kinderen en
generatiearmoede voorkomen.
Dit is maar een greep uit de dienstverlening van het OCMW. Het OCMW
vervult haar sociale rol beter dan ooit
tevoren en doet meer met minder.
Lees meer op
www.n-va.be/sint-katelijne-waver

Budget in evenwicht laat investeren toe
Het nieuwe bestuur is erin geslaagd om met structurele maatregelen het budget in
evenwicht te krijgen, voornamelijk door ingrepen in de eigen werking.
De gemeentefinanciën staan er na twee jaar gunstig voor, ondanks een aantal zware
externe factoren zoals de afrekening van de achterstallige brandweerfactuur, de
minderontvangsten uit de personenbelasting en de verlaagde subsidieontvangsten
ten gevolgen van Vlaamse en federale bezuinigingsmaatregelen.
We kiezen ervoor te blijven investeren in het onderhoud van de bestaande infrastructuur en tevens in nieuwe openbare infrastructuur zoals scholen, wegen en parken. De
komende jaren zullen we bij elke budgetcontrole bijsturen waar nodig en tegelijk
financiële buffers aanleggen.

Toeristische trekpleister
De toeristische dienst is sinds begin 2014 naar het gemeentehuis verhuisd. Daardoor
is de bereikbaarheid verbeterd en verloopt de samenwerking met de andere gemeentelijke diensten vlotter. In samenwerking met de gemeente Bonheiden werken we in
2015 een fietsroute uit. Voor het bundelen van onze krachten worden we beloond met
extra subsidies.

Diervriendelijke gemeente
Dierenwelzijn krijgt ook onze aandacht en het budget voor dierenwelzijn is verdubbeld zodat we, naast het steriliseren en castreren van zwerfkatten, deze ook kunnen
testen op ziektes. In 2015 richten we de Raad voor Dierenwelzijn op. Wie zich graag
voor onze dieren inzet, nodigen we alvast van harte uit om zich kandidaat stellen
voor het uitbouwen van deze raad.

sint-katelijne-waver@n-va.be

Financieel evenwicht,
nieuwe toeristische
ﬁetsroutes en de
oprichting van een Raad
voor Dierenwelzijn.
An Coen,
schepen van Financiën,
Personeel, Toerisme
en Dierenwelzijn

Dorpskernvernieuwing krijgt vorm
De gemeente heeft een ambitieus
programma uitgewerkt om de verschillende dorpskernen te verfraaien.
De eerste werken werden daarvoor in
2014 uitgevoerd in de Elzestraat.

Joris De Pauw: “Er zullen de komende
jaren nog een aantal werken uitgevoerd worden. Deze werken moeten
de leef- en woonkwaliteit in onze
dorpskernen verhogen en onder andere meer handelaars aantrekken.”
Er is ook een studie lopende om de
verkeersdoorstroming in het centrum
te verbeteren. Ook voor het dorpsplein
in Onze-Lieve-Vrouw-Waver zullen
we eenzelfde analyse uitvoeren.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

De leef- en woonkwaliteit
zullen erop vooruitgaan.
Joris De Pauw,
schepen van Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken
en Huisvesting

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is
één van de speerpunten van het gemeentebestuur. De gemeente geeft dit
vorm door zelf een aantal ontwikkelingen te realiseren, zoals het woonproject IJzerenveld en het woonproject
Leyland.
Anderzijds wordt ook de privésector
op zijn verantwoordelijkheid gewezen
om kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en appartementen te realiseren

in onze gemeente. Een aantal van deze
projecten zullen de komende jaren effectief op het terrein uitgevoerd worden.

Grote infrastructuurwerken
In onze gemeente staan er de komende
jaren nog een aantal grote infrastructuurwerken gepland. Zo zal het rioleringsnetwerk sterk worden uitgebreid.
Deze werken zullen steeds gekoppeld
worden aan de herinrichting van de
weg en de fietsvoorzieningen.
Joris De Pauw: “We hebben ook sterk
ingezet om de hinder als gevolg de
aanleg van de R6 zo beperkt mogelijk
te houden. Zo hebben we een aantal
maatregelen getroffen om de Berlaarbaan veiliger te maken voor fietsers. In
het voorjaar van 2015 worden hiervoor
nog een aantal bijkomende werken uitgevoerd.”
Lees meer op
www.n-va.be/sint-katelijne-waver

Land- en tuinbouw in de kijker
De gemeente heeft sterk ingezet op een eigen land- en tuinbouwbeleid. Zo is er bij
de start van de legislatuur een Adviesraad Land- en Tuinbouw opgericht. In deze
adviesraad zitten een vijftiental professionele land- en tuinbouwers.
Jan Broes: “Deze adviesraad kan onder meer advies verlenen aan het gemeentebestuur
over alle beleidsdomeinen en projecten die gerelateerd zijn aan de land- en tuinbouw.
We geven op die manier de sector effectief zijn plaats binnen het gemeentelijk beleid.”
Verder is ook de focus van het land- en tuinbouwbeleid veel breder geworden. We
wensen een breed beleid te voeren, waarin alle actoren uit de land- en tuinbouwsector
aan bod komen. De afbakening van glastuinbouwzones is daarbij voor ons van de
baan.

Gemeentelijke werkplaats
De gemeentelijke werkplaats is één van de belangrijkste diensten van de gemeente.
Om de taken van deze dienst, de budgetten en de personeelsbehoefte de komende
jaren goed te kunnen aflijnen, deden we onlangs een doorlichting. Die moet de basis
vormen voor een goed en kwalitatief beleid de komende jaren.
Jan Broes: “Onze medewerkers zorgen er onder meer voor dat onze straten en groenzones er steeds net en ordelijk bij liggen, dat er heel wat algemeen onderhoud en herstellingen worden gedaan en dat onze verenigingen kunnen genieten van het
‘feestmateriaal’. Dit verdient sterke waardering en een kwalitatief beleid.”

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

De sector krijgt
effectief zijn plaats in
het gemeentelijk
beleid.
Jan Broes, schepen van
Land- en Tuinbouw,
Onderhoudswerken,
Water- en groenbeheer

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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