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V.U. Kristof Sels
Berlaarbaan 414B bus 2.1
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

WEES ZELF BURGEMEESTER
EN VERTEL ONS
WAT JIJ ZOU DOEN!

Verandering
en verbetering
De gemeenteraadsverkiezingen
zijn in aantocht en een nieuwe legislatuur dient zich aan. Daarin
wil de N-VA nog meer aandacht
voor een verandering en een verbetering van het beleid.
De N-VA houdt reeds vijf jaar haar
beloften om te luisteren en doet dat
ook met resultaat. In 2011 deed de
N-VA 99 meldingen aan de gemeente, zonder grote woorden
maar efficiënt: 95 procent daarvan
resulteerde in verandering en verbetering. De gemeentelijke meldingsprocedure kan echter nog
beter. De melder moet immers over
zijn dossier op de hoogte worden
gehouden, tot bij de eindafhandeling.
Onze nieuwe bestuursleden Detty
Vercraeye, Bert Delang en Steven
Verhaert staan klaar om dit proces
van verandering en verbetering
mee verder te zetten. Met de inzet
en daadkracht die hun eigen is, zullen ze zich ten volle inzetten als bestuurslid.
Ook jij kan voor verandering en
verbetering zorgen. Is dit iets voor
jou? Laat je horen, liefst vandaag
nog. Denken, durven, doen is en
blijft het N-VA-motto voor verandering en verbetering!
Jos Mariën,
afdelingsvoorzitter
De Raedtstraat 10
t. 015 31 25 49
of 0478 29 98 72
jos.marien@n-va.be

VUL DE ENQUÊTE IN OP

http://sint-katelijne-waver.n-va.be/iedereen-burgemeester

N-VA houdt druk op dossier glastuinbouwzones
De N-VA nam in het voorjaar van 2011 als eerste partij een standpunt in tegen
de glastuinbouwzones in onze gemeente. We baseerden ons daarvoor op een
eigen studie.
Onze insteek was de uitbouw van lokale bedrijven en verzet tegen onteigeningen.
Minister-president Kris Peeters gaf op het recente overleg met de gemeenteraadsleden garanties dat er geen onteigeningen zullen volgen. Hij koppelde tevens de aanleg van een glastuinbouwzone aan een dubbele voorwaarde: haalbaarheid volgens
een objectieve studie én aanwezigheid van een maatschappelijk draagvlak. De objectieve studie zal de N-VA zeker gelijk geven en er is overduidelijk geen maatschappelijk draagvlak. De N-VA haalt dus haar slag thuis maar blijft waakzaam: de
partij zal de garanties blijven afdwingen.
KRACHT VAN VERANDERING
De N-VA betreurt de gebrekkige communicatie in dit dossier. De N-VA wil zorgen
voor meer transparantie, betrokkenheid en inspraak. Joris De Pauw, Sofie Van
Luyck en Jan Broes, allen actief in het actiecomité, versterken de N-VA-rangen om
deze nieuwe stijl van politiek in te voeren. Zij vertolken met hun ervaring en inzicht
mee onze kracht van verandering. Op 14 oktober vragen zij uw steun en stem.

Quiz mee met N-VA Katelijne & Waver
N-VA Katelijne & Waver organiseert een quizavond op vrijdag 20 april 2012 vanaf
20 uur. Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen met een ploeg van maximum
5 deelnemers. Bij ons geen saaie klassieke thema’s maar actuele en verrassende quizvragen met net dat ietsje meer!
Voor 20 euro per tafel bent u daadwerkelijk van de partij. Trouwens, van de partij of
niet van de partij: IEDEREEN WELKOM! Om in te schrijven stuurt u uw ploegnaam
en contactadres naar Bart De Boeck (bart.deboeck@n-va.be of t. 0474 46 41 32). Tot dan!
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HILDE DECORTE
t. 0472 82 01 80
hilde.decorte@n-va.be

GUY DE CUYPER
Begoniastraat 8
t. 0475 96 11 08
guy.decuyper@n-va.be
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Was jij ook één van de 1 268 780 kiezers
die voor de N-VA stemde?
Wil jij ook op gemeentelijk vlak inbreng hebben?
Neem dan contact op met de N-VA in jouw buurt:
Hagelstein
Wim Pauwels, Berlaarbaan 252
wim.pauwels@n-va.be of 0494 43 86 69
Elzestraat
Frank Geets, Clemenceaustraat 215 A
frank.geets@n-va.be of 0485 76 97 85
Pasbrug - Nieuwendijk
Dirk Van Dessel, Kriekenveld 24
dirk.vandessel@n-va.be of 0495 55 97 99
Paul De Meyer, Hogerheide 35
paul.demeyer@n-va.be of 0495 53 84 51

BART DE BOECK
Goorboslei 19
t. 0474 46 41 32
bart.deboeck@n-va.be

Waver
Harry Andries, Mechelbaan 16
harry.andries@n-va.be of 0495 34 95 03
Kristof Sels, Berlaarbaan 414 B bus 2.1
kristof.sels@n-va.be of 0496 20 30 82

N-VA beschermt Ursulinen-site
De N-VA heeft aandacht voor ons erfgoed: bescherming en gebruik zijn daarbij
de sleutelwoorden. N-VA-minister Geert Bourgeois zorgde voor de bescherming
van de Ursulinen-site in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. N-VA Katelijne & Waver wil
zorgen voor een nuttig gebruik.
Minister Bourgeois ondertekende op 6 februari de voorlopige bescherming van de
site van het Ursulinenklooster. De bescherming wordt definitief na het doorlopen van
de procedure. In het verleden werd reeds het gebouwencomplex beschermd, nu volgt
dus het volledige park en domein.
Deze historische site is een troefkaart en N-VA Katelijne & Waver wil deze verder uitbouwen. Harry Andries en gemeenteraadslid Kristof Sels willen op korte termijn
werk maken van een integraal beheersplan in samenwerking met verschillende
actoren. “De site is een unieke meerwaarde in ons culturele en toeristisch aanbod en
biedt zo ook potentieel in samenwerking met onze lokale economie”, aldus Kristof.
N-VA zorgt met deze bescherming voor een verbeterde status van de site. De uitbouw
en het gebruik van de site moeten nu aangepakt worden. "We mogen
niet langer enkel toekijken. Het is tijd voor actie", verklaart Harry.
Kristof
Sels

Harry en Kristof maken deel uit van de N-VA-werkgroep Toerisme,
Cultuur en Erfgoed. Ze staan klaar om het toeristische beleid uit te
bouwen en te coördineren. Op 14 oktober rekenen ze op uw steun en stem.

Harry Andries, minister Geert
Bourgeois en zijn kabinetschef
Mark Andries: samen voor een
sterk toerismebeleid.

Alles kan beter: het ruimen van grachten en beken
De N-VA wil meer aandacht voor het ruimen van grachten en beken. Een propere gracht is niet enkel aangenamer, het vermindert ook het gevaar op wateroverlast. Daarom vroeg (en kreeg) de N-VA bij de budgetopmaak voor 2012
voldoende budget voor het onderhoud van waterlopen. Bovendien wil de N-VA
een inventaris en onderhoudsschema dat voor de bewoners raadpleegbaar is.
De N-VA kreeg van inwoners van onze gemeente (Bemortel, Auwelanden, Heivelden, Mechelbaan, Beukendreef, …) vragen en opmerkingen betreffende grachten
en beken. Zij lieten zich horen, de N-VA luisterde en ging op pad.
SLIB RUIMEN
Waterlopen zijn privé of openbaar. Voor de openbare waterlopen heeft de gemeente
een ruimingsplan, opgemaakt op basis van een jaarlijkse meting. De boordgrachten worden om de vier jaar geruimd. Op vraag van de N-VA is in het budget een
bedrag van 330 000 euro ingeschreven voor slibruiming. De N-VA zal zich inzetten
om een inventaris van alle waterlopen op te stellen. Zo kan een betere planning opgesteld worden en is duidelijk wie verantwoordelijk is en wanneer de waterloop
geruimd moet worden.

Wim Pauwels en Bart De Boeck zullen zich ten volle inzetten om deze
problematiek aan te pakken met langetermijnoplossingen.
Op 14 oktober vragen zij uw steun en stem.

Als opwarmer voor onze
quiz op 20 april en als
uitsmijter bij dit artikel:
Wat ziet u op deze foto,
naast Bart?
a) Een bosrand?
b) een wandelpad?
c) een gracht?
Antwoord: c - een gracht

Mobiliteit van de toekomst
Mobiliteit moet zorgen voor vlot en veilig verkeer. Straten zijn er om het verkeer vlot van punt A naar punt B
te leiden. Maar mobiliteit moet ook zorgen dat iedereen veilig van A naar B kan. Daarom wil de N-VA deze twee
doelstellingen waarmaken met een plan voor de Mobiliteit van de Toekomst.
Er moet een visie zijn met oog op de toekomst. Via structurele en gerichte
metingen (snelheid, aantal, …) over de hele gemeente wordt een inventaris
opgemaakt van drukke wegen, gevaarlijke kruispunten enzovoort. In
samenspraak met de inwoners kunnen we zo efficiënte en onderbouwde
beslissingen nemen, zonder voorafgaande nutteloze probeersels. Er is nood
aan denken op lange termijn, gericht op de toekomst: duurzaam en berekend
op toekomstig gebruik.
TECHNIEKEN VAN DE TOEKOMST
Bovendien wil de N-VA een langetermijnplanning opstellen. Die is nodig voor
kostefficiënte investeringen en is nuttig als informatiebron voor bewoners. De
N-VA wil inzetten op technieken van de toekomst, zowel voor technologieën
die de mobiliteit kunnen sturen als op infrastructuur en materialen. Zo werd
op vraag van de N-VA SMA-splitmastiekasfalt gebruikt in plaats van beton op
het Collector Waver-traject.

Frank Geets, Wim Pauwels en gemeenteraadslid Kristof Sels maken
deel uit van de N-VA-werkgroep Verkeer, Veiligheid en Openbare werken en
staan klaar om de mobiliteit van onze gemeente in de toekomst te leiden.
Op 14 oktober vragen zij uw steun en stem.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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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

