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KATELIJNE & WAVER
FEEST MEE MET VLAANDEREN

N-VA Katelijne & Waver
kiest nieuw bestuur

V.U.: Kristof Sels - Zoetewei 5 - 2861 onze-Lieve-Vrouw-Waver - sint-katelijne-waver@n-va.be

Op 22 februari kozen de leden van
N-VA Katelijne & Waver een nieuw
afdelingsbestuur. Niet minder dan
29 bestuursleden zullen onze lokale
N-VA-afdeling nog sterker maken.
Ze zullen onze burgemeester,
OCMW-voorzitter, schepenen,
gemeenteraadsleden en OCMWraadsleden ondersteunen.
Paul de Meyer werd verkozen tot
ondervoorzitter, Ilse Nauwelaerts tot
secretaris. Ikzelf mocht Jos Marïen
opvolgen, die tien jaar geleden de
N-VA in Katelijne & Waver op de
kaart zette en onze partij groot
maakte. Een woord van dank voor
zijn jarenlange inzet als voorzitter.
Zonder Jos zijn bezieling zouden we
niet gestaan hebben waar we nu
staan.
Het nieuwe bestuur wacht geen
gemakkelijke taak. Maar met de
combinatie van jeugdig
enthousiasme en vakkundige
ervaring kunnen we samen met onze
N-VA-mandatarissen in het
gemeentebestuur écht iets
te veranderen.
Volgend jaar
volgt er alweer
een
verkiezingsjaar.
Wij zullen ons
weer 200 procent
geven
en we rekenen
op uw
steun.

Hang de Vlaamse Leeuwenvlag uit op 11 juli, de Vlaamse
feestdag. Heb je nog geen vlag? Contacteer dan onze
ledenverantwoordelijke op emiel.vanlangendonck@n-va.be
of 015 55 26 12. We bezorgen je dan gratis een leeuwenvlag.

DE NIEUWE GEMEENTERAAD: EEN PLEK VOOR DAADKRACHT
Als gemeenteraadsvoorzitter is het mijn taak om de debatten op een discrete,
neutrale manier in goeie banen te leiden. Zo wordt de gemeenteraad dé plek
waar het beleid geëvalueerd en effectief verbeterd wordt. Elke maand is het
weer een spannende uitdaging om ervoor te zorgen dat bestuur en oppositie
constructief samenwerken aan het beleid van onze gemeente.

MEERJARENPLAN IN DE STEIGERS
Na zes maanden is dit mijn beknopte evaluatie. De begroting was een
belangrijk thema met geanimeerde discussies. We worden geconfronteerd met
een financieel moeilijke situatie uit het verleden. Toch wil onze coalitie haar
beleidsakkoord uitvoeren zonder belastingverhoging. We moeten dus
budgettaire ruimte vrijmaken. Maar we willen lopende projecten niet zomaar
stopzetten zonder grondige analyse naar haalbaarheid en nut. Ik hoop dat we
in de komende maanden een constructief kerntakendebat kunnen voeren en tot
een krachtig, gedragen meerjarenplan voor de komende drie jaar komen.

GRONDIGE VOORBEREIDING VAN BELANGRIJKE
THEMA’S
Ook de ruimtelijke plannen (Maenhoevevelden,
Gasthuisvelden) en openbare werken (R6, riolering,
fietspaden) leven sterk bij u. Deze onderwerpen staan
daarom bovenaan de gemeentelijke agenda. Wat zeker
niet mag ontbreken, is mijn waardering voor de
gemeentelijke administratie: zij zetten zich ten volle in
om elke gemeenteraad en raadscommissie grondig voor
te bereiden!

Doe mee!
FRANK GEETS
afdelingsvoorzitter
Clemenceaustraat 215 A
2860 Sint-Katelijne-Waver
0485 76 97 85
frank.geets@n-va.be

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

SOFIE VAN LUYCK
Voorzitter
gemeenteraad

Wilt u meewerken aan de kracht van verandering? Dat kan.
Word lid van onze lokale afdeling N-VA Sint-Katelijne-Waver en laat uw stem
horen in een partij die weegt op het beleid.
Lid worden kan door storting van 12,50 euro voor het eerste gezinslid en
2,50 euro per bijkomend gezinslid. Jongeren tot en met 30 jaar betalen 5 euro.
Stort het bedrag op rekening BE92 9796 3067 6423 van
N-VA Katelijne & Waver of neem contact op met ons:
emiel.vanlangendonck@n-va.be - 015 55 26 12.

Bij ons is iedereen hartelijk welkom.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Land- en tuinbouwraad wordt agrarisch aanspreekpunt
Sint-Katelijne-Waver is bij uitstek
een land- en tuinbouwgemeente.
Verrassend genoeg is er in onze
gemeente nog geen land- en
tuinbouwraad. Het nieuwe bestuur
zal snel werk maken van de
oprichting van dit adviserend
orgaan. Zo krijgt de land- en
tuinbouwsector een stem in het
gemeentelijke beleid. De raad zal de
bevoegde schepen bijstaan met
adviezen over de verschillende
aspecten van de agrarische sector.
De adviesraad zal op gemeentelijk

Land-en tuinbouwers
krijgen een stem
in het beleid.

vlak het aanspreekpunt zijn voor het
gemeentebestuur in alle kwesties die
rechtstreeks of onrechtstreeks de
land- en tuinbouw aanbelangen. De
raad fungeert ook als spreekbuis voor

de land- en tuinbouwsector en
verdedigt haar belangen in diverse
gemeentelijke inspraakorganen
(GECORO, Milieuraad) en in andere
beleidsdomeinen (milieu, natuur).
Bij de samenstelling
van de raad streven
we naar een
evenwichtige
vertegenwoordiging
van alle
belangengroepen uit
de brede land- en
tuinbouwsector.

JAN BROES
schepen van
Land- en Tuinbouw

Doordacht scenario voor nieuw woonzorgcentrum
Het nieuwe
woonzorgcentrum
heeft één prioriteit:
de best mogelijke zorg
voor onze senioren.

De nieuwbouw en het beheer van
het woonzorgcentrum aan de
Wilsonstraat geven het nieuwe
bestuur van Sint-Katelijne-Waver
een bijzondere uitdaging.
Het gebouw voldoet niet aan de
huidige normen voor
woonzorgcentra, heeft vele gebreken
en verbruikt veel energie. Bovendien
maakte het rusthuis, met ‘slechts’
92 bedden, vorig jaar een verlies van
900 000 euro.

Het vorige CD&V-bestuur laat in de
pers cynisch weten dat je dit verlies
“perfect kan opvangen binnen de
begroting”. Lees: ‘De gemeenschap
zal wel blindelings betalen’.
Aanleiding voor deze quote was een
dagprijsverhoging. Overigens
behoren we nog steeds tot de
goedkopere rusthuizen in de regio en
is de zorg uitstekend.
Het nieuwe bestuur bestudeert
momenteel drie mogelijke scenario’s
voor een nieuw woonzorgcentrum.
Kostenefficiëntie, functionaliteit,
duurzaamheid en erfgoedwaarde
worden daarbij in rekening gebracht.
In elk scenario primeert een
maximale zorg voor onze senioren.
Binnen de geplande nieuwbouw is
ook plaats voor een lokaal
dienstencentrum, waar men terecht

Ursulinen-domein beschermd

kan voor informatie, advies,
ontspannings- en
vormingsactiviteiten met speciale
aandacht voor senioren. Ook het
verenigingsleven kan gebruik maken
van dit centrum.
We gaan bij deze oefening niet over
één nacht ijs. Vlaanderen werd als
subsidiërende overheid al
geconsulteerd. Ook de
buurtbewoners, de erfgoedraad en
het personeel
kunnen hun zegje
doen. Dat moet
leiden tot doordacht
en gedragen
scenario voor een
nieuw
woonzorgcentrum.
DAVE
VAN OOSTERWYCK
voorzitter OCMW

Het park en groendomein van het Instituut van de Ursulinen zijn
definitief beschermd. Op 27 april ondertekende viceministerpresident Geert Bourgeois (N-VA) ter plaatse de beschermingsakte.
Na de bescherming van onder meer het volledige
gebouwencomplex, de kloosterkerk en de unieke
wintertuin was het nu de beurt aan deze zeldzaam
resterende getuige van park- en groenaanleg uit de
19e eeuw.
De toekomst van de gehele Ursulinen-site is nu
veilig gesteld. Vzw Kempens Landschap en
eventuele andere partners zullen de verdere
ontwikkeling mee uittekenen.

sint-katelijne-waver@n-va.be

AN COEN
schepen
van Toerisme

N-VA investeert in cultuur
door modernisering cryptezaal
Nadat het
vorige
bestuur
jarenlang
talmde, voert N-VA Katelijne & Waver nu een
belangrijk actiepunt uit: de modernisering van de
cryptezaal van het Ursulinen-instituut. Hierdoor kan
Sint-Katelijne-Waver instappen in het Vlaamse
Cultuurdecreet.
Dit zorgt ervoor dat de gemeente van de Vlaamse
overheid subsidies ontvangt voor de uitvoering van de
moderniseringswerken. Een congres- en podiumzaal met

250 plaatsen zal de sluitsteen zijn van dit
gemeentelijke cultuurproject.
De vzw Wintertuin draagt de
verbouwingskosten van de cryptezaal en
wordt daarin gesteund door de vzw
JAN
VAN ITTERBEECK
Kempens Landschap. De gemeente
N-VA-fractieleider
betaalt in ruil voor het gebruik van de zaal
jaarlijks een aanvaardbare huurprijs.
Dankzij deze regeling blijft er nog geld beschikbaar voor
het opzetten van kleine en grotere projecten in de
vernieuwde zaal. Een win-winsituatie die men al veel
langer had kunnen realiseren.

GAS geven tegen overlast
Sluikstorten, wildplassen en andere vormen van overlast zijn vaak een (terechte) bron
van ergernis. Als burgemeester en voorzitter van de politiezone wil ik dit op een
efficiënte manier bestrijden. Daarom zal ik meer inzetten op GASboetes.
GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het is een systeem
om overlast te bestraffen zonder een lange rechtbankprocedure maar via
een sanctionerend ambtenaar. Onze gemeente stapte hiervoor enkele jaren
geleden in een intergemeentelijke samenwerking.
De BoDuKaP-politie krijgt drie prioriteiten voor de ganse zone, opgesteld in samenspraak met alle
politieke partijen en mijn collega-burgemeesters. Onze politiemensen kunnen overlast zo efficiënt
bestrijden: uniform voor de ganse zone en met onmiddellijk resultaat.

KRISTOF SELS
burgemeester

Stationsstraat: vlotter en veiliger
De verkeerssituatie in de Stationsstraat levert heel wat klachten op.
Volgens objectieve metingen is de gemiddelde snelheid niet overdreven.
Maar volgens de N-VA moet men naast de objectieve cijfers ook rekening
houden met het subjectieve veiligheidsgevoel en de vlotte doorstroming
van het verkeer. Daarom zullen we de bestaande versmallingen vervangen
door andere doeltreffende verkeersremmende
maatregelen.
Op de
bewonersvergadering
was er grote eensgezindheid over de meerwaarde van de
vervanging. Zo komt er een verkeerslicht aan de oversteek aan
de Kempenarestraat, met drukknop voor fietsers en een
‘strafrood’-systeem voor snelheidsovertreders.
Bloembakken worden geschrankt geplaatst en er
komt een middengeleider.
Deze maatregelen zijn tijdelijk, in afwachting van
de heraanleg van de Stationsstraat. Maar de
benodigde investeringen zijn allen herbruikbaar.
JORIS DE PAUW
schepen van
Openbare Werken

Zo maken we nu reeds een verschil én houden
we rekening met de toekomstvisie.

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

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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