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KATELIJNE & WAVER
Woord van de voorzitter

R6 VERLENGEN = BERLAARBAAN BEVEILIGEN

De voorbije verkiezingen hebben
onze politieke wereld grondig veranderd. Voor het eerst levert de
N-VA de minister-president van de
Vlaamse Regering. Dankzij de
schitterende verkiezingsoverwinning zullen Geert Bourgeois en zijn
N-VA-collega’s de verandering ten
uitvoer brengen waar u zo massaal
voor gekozen heeft.

Sinds 4 augustus kunnen weggebruikers de R6 nemen als omleidingsweg.
Dit was nodig om een verkeersinfarct in onze gemeente te vermijden. “Maar
even noodzakelijk zijn de maatregelen ter beveiliging van de Berlaarbaan”,
stelt burgemeester Kristof Sels.
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Ook onze lokale kandidaten, Conny
Robbens en Dave van Oosterwijck
behaalden een schitterend resultaat.
Mede dankzij hun voorkeurstemmen behaalde de N-VA een monsterscore in onze gemeente.
Ondertussen zaten ook onze lokale
N-VA-mandatarissen niet stil. Sinds
hun aantreden in 2013, hebben zij al
heel wat gerealiseerd. In deze uitgave leest u meer over een aantal
van die verwezenlijkingen. Deze
veranderingen kunnen rekenen op
heel wat bijval van de Katelijnse
bevolking.
De tijd gaat snel, vandaar dat ik
jullie nu al wil uitnodigen op onze
Nieuwjaarsreceptie, die
plaatsvindt
op zondagmorgen
25 januari
2015 in het
Sint-Michielsdomein
(Elzestraat).

Momenteel is men bezig met de
aanleg van het op- en afrittencomplex R6-Mechelsesteenweg.
Hierdoor is het volledige kruispunt afgesloten. Omleidingen
waren dus nodig. Om te lange
omleidingen en te veel verkeer
in smalle straten te vermijden,
is een omleiding langs R6 de
beste optie.
Door deze omleiding kan je nu ook via de Berlaarbaan de R6 op- en afrijden.
Maar de Berlaarbaan is ook de drukst bereden fietsroute in onze gemeente.
Daarom waren maatregelen meer dan nodig.
“De Berlaarbaan wordt beveiligd door de aanleg van een ribbelmarkering, een
tweede witte lijn die de straat versmalt, een rode slemlaag op het fietspad en
biggenruggen aan de kruispunten”, somt Joris De Pauw, schepen van Openbare
Werken, op.
Voor de N-VA is dit niet enkel het uitvoeren van een
verkiezingsbelofte. Het is een kwestie van gezond verstand. Jammer genoeg vindt de grootste oppositiepartij
dat niet. Zij stemde tegen in de gemeenteraad. Het verklaart alleszins waarom er in het verleden zo weinig gebeurd is aan de Berlaarbaan.
We houden de vinger ook aan de pols: er worden regelmatig metingen uitgevoerd om de gevolgen van het gebruik van R6 te evalueren. “Zo kunnen we kort op de
bal spelen en snel bijkomende maatregelen treffen indien nodig”, concluderen Sels en De Pauw.

FRANK GEETS
Voorzitter
N-VA Katelijne & Waver
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KRISTOF SELS
Burgemeester

WIST JE DAT …
... onze OCMW-voorzitter de bronzen
plak behaalde op het Belgisch kampioenschap wielrennen voor burgemeesters, mandatarissen en ambtenaren?

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Dorpskernvernieuwing krijgt vorm

Het multifunctionele karakter van het park en het
kasteel wordt de komende jaren verder versterkt.

De geplande dorpskernvernieuwing in Elzestraat krijgt
stilaan vorm. De gemeente maakt gebruik van de rioleringswerken van Aquafin om de Groenstraat tussen het
Sint-Michielskasteel en de Clemenceaustraat volledig
heraan te leggen.
“Door de herinrichting van de Groenstraat trachten we
het park toegankelijker te maken en meer te integreren in
het centrum van Elzestraat”, zegt Joris De Pauw, schepen
van Openbare Werken. “Het park moet op die manier nog
meer de trekpleister worden voor de mensen uit de buurt.
Het moet een laan worden tussen het centrum en de ingang van het park.”
Het multifunctionele karakter van het
park en het kasteel zal de komende
jaren verder versterkt worden door
enerzijds een grondige renovatie van
het Sint-Michielskasteel zelf en anderzijds de uitvoering van het park- en
beheersplan, met een uitbreiding van
het park.
JORIS DE PAUW
Schepen van
Ruimtelijke Ordening

Meteen maakt de gemeente ook van de
gelegenheid gebruik om het voetpad
aan het kruispunt met de Clemen-

ceaustraat breder te maken. Op die manier krijgen voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers meer comfort.
“Uiteraard staan er de komende jaren nog heel wat andere ingrepen op het programma, in de verschillende kernen van de gemeente”, stelt Joris De Pauw. “Het
gemeentelijk beleid heeft hoge prioriteiten gesteld rond
de verfraaiing van de verschillende kernen en we zullen
dit ook waarmaken.”

OCMW-bestuur lanceert voedselcheques
Door de maaltijdcheques te lanceren wil
de N-VA de OCMW-cliënten aanmoedigen
gezonde voeding te kopen.

Het OCMW is er voor iedereen maar in het bijzonder
voor die mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar
kunnen knopen. Bovenop het leefloon geeft het
OCMW vaak een aanvullende steun omdat de praktijk
leert dat – zeker voor gezinnen met kinderen – het
bedrag van het leefloon niet toereikend is. Om die
aanvullende steun zo gericht mogelijk in te zetten,
lanceert het OCMW nu maaltijdcheques.

“De mensen die bij ons aankloppen, hebben zich vaak
diep in de schulden gewerkt”, zegt OCMW-voorzitter
Dave Van Oosterwyck. “Dan is het frustrerend als je ziet
dat die aanvullende steun onmiddellijk wordt doorgesluisd naar schuldeisers of erger
nog, dat er extra schulden worden
gemaakt. Onze steun dient niet om dure gsm’s of tablets te kopen, maar om de huishuur, eten,
drinken en de schoolkosten van de kinderen te betalen.”
Rond armoede hangt nog steeds een taboe. “Maar arm zijn is geen schande”, meent Dave Van
Oosterwyck. “Het kan ieder van ons overkomen. Ik roep dan ook op om naar het OCMW te
stappen, van zodra er financiële problemen zijn of dreigen te zijn. Wij behandelen in alle discretie elke vraag en elk dossier. Daarom zullen de cheques er ook uitzien als gewone maaltijdcheques waardoor de drempel om ze te gebruiken wordt verlaagd. Onze lokale handel kan er
hopelijk dan ook nog een graantje van mee pikken, wat een extra bonus zou zijn.”
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DAVE
VAN OOSTERWIJCK
OCMW-voorzitter

Nieuwe locaties politie zorgen voor betere dienstverlening
De politie is recent verhuisd naar het nieuwe commissariaat in Hagelstein. “Deze verhuis is een goede zaak voor zowel de politiediensten als de burgers”, stelt burgemeester en voorzitter van de politiezone Kristof Sels.
De verhuis was noodzakelijk omdat de vorige gebouwen in een zeer verouderde staat
waren. Alle diensten zitten nu samen op één locatie, wat de onderlinge samenwerking
bevordert. Daarenboven is één locatie ook gemakkelijker voor de burger.

Wijkwerking blijft in centrum
De wijkwerking blijft wel in het Centrum, maar is verhuisd naar het gemeentehuis. “Op
deze manier blijft de wijkwerking dicht bij de burger”, zegt de burgemeester. “Het gemeentehuis is gekend, vlot bereikbaar en laagdrempelig. Aangezien het wijkkantoor dezelfde openingsuren hanteert als
het gemeentehuis, kan je bepaalde bezoeken nu combineren, bijvoorbeeld als je je identiteitskaart verliest.”
“De verhuis is een positieve verandering over de ganse lijn”, concludeert Sels tevreden. “We nodigen dan ook trots
iedereen uit om in het nieuwe commissariaat een kijkje te komen nemen op onze opendeurdag op 5 oktober.”

Dagopvang
Het bestuur van Sint-KatelijneWaver wil zorgbehoevende senioren
zo lang mogelijk laten wonen in
hun eigen, vertrouwde omgeving.
Vaak kan dat dankzij de inzet van
familie, vrienden en buren. Om
deze mantelzorgers te ontlasten,
lanceert het OCMW een dagopvang.

“We merken vaak dat hun bobijntje
op is”, zegt OCMW-voorzitter Dave
Van Oosterwyck. “Om hun zorgtaak
te verlichten starten we met dagopvang voor senioren in een flat van residentie Offendonk. Het is zeker niet
de bedoeling om de zorg helemaal
over te nemen. Maar het geeft de
mantelzorger wel de mogelijkheid
eens iets anders te doen.”
In het dagopvangcentrum zullen vier
tot acht mensen terecht kunnen. De
medewerkers van het centrum helpen de gasten bij hun dagelijkse activiteiten zoals het nemen van een bad
of haarverzorging. De gasten koken
samen, lezen de krant of kaarten. En
ook de dokter, kinesist of verpleegkundige kan langskomen.

“Het is belangrijk dat er een huiselijke sfeer is. Dit is geen woonzorgcentrum maar een ruimte waar
geleefd, gekookt en gelachen kan
worden”, vult OCMW-raadslid Harry
Andries aan.
Het OCMW heeft bij de Vlaamse
overheid een erkenning voor 15 personen verkregen zodat er
nadien ruimte
is om ook in
Onze-LieveVrouw-Waver
of Elzestraat
een gelijkaardig initiatief te
nemen.
HARRY ANDRIES
OCMW-raadslid

Rechtszekerheid voor sport- en jeugdverenigingen en bedrijven
In het najaar zal de gemeente twee ruimtelijke uitvoeringsplannen goedkeuren die jeugd- en sportverenigingen en een aantal bedrijven rechtszekerheid geven over hun stedenbouwkundige situatie.
“Die verenigingen en bedrijven waren door omstandigheden uit het
verleden in een situatie verzeild waardoor ze in onvergunde of zonevreemde gebouwen zaten. Daar bieden we nu een oplossing voor”,
verduidelijkt Joris De Pauw, schepen van Ruimtelijk Ordening.
Door de goedkeuring van het RUP Zonevreemde Recreatie en het RUP
Zonevreemde Bedrijvigheid kunnen de verenigingen en bedrijven opnieuw met een gerust gemoed naar de toekomst kijken.
Voor de N-VA is dit een belangrijk dossier omdat we de verenigingen
en bedrijven zekerheid en continuïteit willen geven. Zo trachten we
ook nog oplossingen te zoeken voor andere openstaande dossiers.
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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