
Als N-VA zijn we uitgesproken voorstan-
der van het principe dat bejaarden zo 
lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen  
leven in de eigen vertrouwde omgeving 
vooraleer te kiezen voor een service-flat 
of rusthuis.
Ook vinden we dat openbaar eigendom zo 
goed mogelijk moet worden aangewend  
in het voordeel van de bevolking.

Daarom stellen we een mooi project voor 
in Sint-Katelijne-Waver Centrum: het ver-
bouwen van het huidige hoofdpolitiekan-
toor tot een sociaal woonerf.

Niet wachten tot dit gebouw vrijkomt en 
dan pas gaan nadenken over de bestem-
ming. 
Ons voorstel is om een architectuurwed-
strijd uit te schrijven om hier een sociaal 
woonerf uit te tekenen, een gezellige 
woonomgeving voor jong en oud.
Kortom een  kompleet nieuw concept in 
onze gemeente.

Frank Geets
Lijstduwer N-VA
gemeenteraad en provincieraad

N-VA Katelijne & Waver wil volgende legislatuur meer inzetten op lokale economie. 
Die zorgt voor economische groei en steunt het sociale leven. Daarom staan 4 onder-
nemers op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen: An Coen (zaakvoerder fitness 
EASY Fit Heiveld), Elke Hellemans (zaakvoerder Groep Hellemans bank en verzekerin-
gen), Jill Marinus (directeur van een Edegemse bank) en Liesbet Vleugels (zaakvo-
erder doopsuiker De Pastorij).

Kristof Sels, gemeenteraadslid en lijsttrekker, deed deze legislatuur al voorstellen ter 
ondersteuning van de lokale economie, zoals het terugbetalen van de inschrijving in 
de Kruispuntbank. Volgende legislatuur zal de N-VA verder gaan op dit elan.

De N-VA wil zorgen voor een aangepast ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door 
administratieve vereenvoudiging. Daarnaast maakt de N-VA werk van een goede 
communicatie. Een actieve adviesraad ‘lokale economie’ hoort daar bij.

De middenstand krijgt de nodige ondersteuning, bijvoorbeeld voor het organiseren 
van winkel-acties.

De N-VA wil tevens nieuwe, startende ondernemers aantrekken door onder meer 
tijdelijke belastingvoordelen en begeleiding bij het opstarten.

V.U. Kristof Sels
Berlaarbaan 414B bus2.1
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
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Herbestemming
politiekantoor

N-VA Katelijne & Waver wil meer
ondersteuning voor lokale economie

Politiekantoor al herbestemmen 
voor leegstand

N-VA steunt lokale economie
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Vijf concrete pijlers voor 
verandering

Luisteren en er iets mee doen.
De gemeente communiceert duidelijk en tijdig met haar inwoners. De inwoners worden 
actief betrokken bij het beleid, er wordt geluisterd naar hun bemerkingen en hiermee wordt 
in de besluitvorming rekening gehouden. De verkozen politici nemen hun verantwoordelijk 
om de beslissingen te nemen, met kennis van zaken en in het algemeen belang.

Een hechte gemeenschap waar het goed leven is.
De inwoners van onze gemeente zijn niet enkel inwoners van dezelfde gemeente, maar vor-
men een hechte gemeenschap. Er wordt op maat werk gemaakt van het ondersteunen van 
de bevolking hierbij. Dit gebeurt zowel voor amusement (wijkfeesten, culturele en sportieve 
activiteiten, …) als voor veiligheid en beleid (buurtvergaderingen, buurtcoördinatoren, Buurt 
Informatie Netwerken, … met de wijkagent in een actieve rol).

Uw geld goed besteed. 
De gemeente beheert zijn financiën als een goede huisvader. Er worden lange termijnplan-
nen gemaakt met visie en in het algemeen belang. De eigen werking wordt zo efficiënt mo-
gelijk georganiseerd. De opcentiemen en de onroerende voorheffing worden niet verhoogd.

Lokale handel en werk dicht bij huis.
De lokale winkels, horeca en bedrijven zijn de brandstof van de gemeenschap. Bedrijven 
en kmo’s zorgen voor lokale tewerkstelling en belastingsinkomsten. Lokale winkels en 
horeca-gelegenheden zijn een onderdeel van het sociaal weefsel en worden betrokken in 
het toerisme- en cultuurbeleid.

Vlot en veilig verkeer.
De mobiliteit moet beantwoorden aan 3 principes:
- vlot (Knelpunten worden weggewerkt zodat men vlot van punt A naar punt B geraakt. Dit 

zal frustraties en gevaarlijk rijgedrag wegnemen.)
- veilig (We willen geen verkeersdoden in onze gemeente. Veiligheid voor fietsers en voet-

gangers is belangrijk.)
- duurzaam (We denken aan het milieu en de gezondheid van de huidige en volgende 

generatie(s), bv. via het promoten van elektrische fietsen en plaatsen van oplaadpunten).
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We willen het landelijke karakter van onze gemeente behouden, in een evenwicht met betaalbaar wonen. Enerzijds verzetten we ons 
tegen de komst van glastuinbouwzones en de stedelijke druk in Pasbrug en Nieuwendijk. Anderzijds zorgen we voor voldoende betaalbare 
gronden en huizen en richten we ons hierbij vooral naar de eigen bevolkingsaangroei. We denken bijvoorbeeld aan Maanhoevevelden: 
een nieuw gemeentelijk RUP, gebaseerd op degelijk studiewerk, zorgt voor betaalbaar wonen. De uitvoering gebeurt gefaseerd en met 
tussentijdse evaluaties, zodat indien nodig tijdig de stekker er kan uitgetrokken worden. Het RUP biedt daarbij kansen voor onder meer 
een bijkomende toegang tot de Dijksteinschool (spreiding van verkeer), speelpleintjes en parken, eco-wijken, …
Onze gemeente moet bovendien meer zijn dan een ‘slaapgemeente’. Het uitgebreide verenigingsleven (cultuur, jeugd, sport, …) verdient 
ondersteuning. We zorgen voor voldoende veilige, comfortabele en toegankelijke infrastructuur, in samenwerking met de verschillende 
instellingen in onze gemeente. Scholen worden daarbij bijvoorbeeld omgevormd tot ‘brede scholen’: plaatsen waar ook buiten de reguliere 
schooluren activiteiten plaats vinden.

De N-VA wil werk maken van een landelijke en bruisende gemeente.
Onze kracht van verandering steunt op 5 pijlers.



Een sterke ploeg voor Katelijne & Waver
WIM
PAUWELS
44 jaar, facility manager
Hagelstein

Wim, actief in het actiecomité 
voor geluidsschermen langs R6: 
N-VA wil een vlot en veilig verkeer, 
met aandacht voor duurzaam- en 
leefbaarheid.

JORIS
DE PAUW
32 jaar, advocaat
Hagelstein

Joris, één van de drijvende krachten 
in het actiecomité tegen glastuin-
bouwzones: N-VA is tegen onteigen-
ingen voor glastuinbouwzones.

DETTY
VERCRAEYE
59 jaar, apotheker
Waver

Detty, als apotheker vertrouwd met 
de noden van zorg en opvang: N-VA 
pleit voor samenwerking met privé, 
ook voor het nieuwe woonzorgcen-
trum.

BART
DE BOECK
39 jaar, ergotherapeut
Centrum

Bart, lid van de sportraad: N-VA wil 
een sportbeleid dat tegemoet komt 
aan de noden van jong en oud.

ELS
DELANG
23 jaar, student
Waver

Els, leidster bij de Gidsen en vol-
leybalspeelster bij Wavoc: N-VA wil 
jeugd de kans geven te spelen en 
te groeien.

Lijst
kandidaten

Ons beter
leren kennen?
Al onze cv’s staan op 
www.n-va.be/katelijne-waver
Surf maar even.

Volmacht geven!
U kan niet gaan stemmen, laat uw stem niet verloren gaan!
N-VA kan voor een volmacht zorgen.
Neem nu al contact met de N-VA kandidaat in uw buurt  of met
Jos Mariën, De Raedtstraat 2, tel. 0478 299 872
jos.marien@n-va.be
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Opvulling voorzien?

1 Sels Kristof
2 Coen An
3 Pauwels Wim
4 Van Itterbeeck Jan
5 De Pauw Joris
6 Van Luyck Sofi e
7 Broes Jan
8 Van Dessel Dirk
9 Van Trier Marijke
10 De Cuyper Guy
11 Willio-Van Goethem Annick
12 Laermans Bruno
13 Stoffelen Veerle
14 Van Oosterwyck Dave
15 Vercraeye Detty
16 De Boeck Bart
17 Baeten Jeroen
18 Delang Els
19 Hens Annelies
20 Hellemans Elke
21 Vleugels Liesbet
22 Marinus Jil
23 Maes Julbert
24 Saelen Magda
25 Decorte Hilde
26 Andries Harry
27 Geets Frank
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Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Frank Geets, Lijstduwer
Provincieraad Antwerpen

Kiezen voor verandering.
Ook in de Antwerpse provincieraad.

We gaan voluit voor:

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden 
en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek 
maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie.Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De 
provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag. Het afslanken van het provinciale takenpakket mag wie nu recht heeft op 
provinciale ondersteuning niet in de problemen brengen.

2. Economie: versterken
Met het scheppen van ruimte en het ondersteunen van diverse mogelijkheden van transport, maar ook samenwerking met de gemeenten 
en de bedrijven moet het provinciale bestuur de economische streekontwikkeling ondersteunen. Het provinciebestuur moet het invester-
ingsklimaat bevorderen en de ontwikkeling stimuleren van bedrijventerreinen (nieuwe terreinen en/of te saneren ‘brownfields’).

3. Ruimte voor mobiliteit
De N-VA wil de mobiliteitsproblematiek gebiedsgericht aanpakken. Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de sa-
menwerking inzake mobiliteit bevorderen. Absolute topprioriteiten liggen op het vlak van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verder 
zetten van het provinciale fietsbeleid.

4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Het provinciebestuur moet blijven investeren in de toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de bin-
nenlandse toeristische markt.
Verdere verbetering van de kwaliteit van het toeristisch aanbod moet hier centraal staan. Denken we maar aan publiekstrekkers zoals de 
wandel- en fietsroutes. Blijvend investeren in de provinciale recreatiedomeinen is noodzakelijk. Toerisme Provincie Antwerpen moet nauw 
samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
De N-VA wil de bestuurskracht van de gemeenten verhogen. Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de 
gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en de training van de hulpdiensten, die onder impuls van onze gedeputeerde in de 
provincie Antwerpen de voorbije zes jaar zeer succesvol waren.

Provinciaal 
kiesarrondissement  LIER
1 De Haes Jan

2 Cottenie Christel

3 Hauwaert Jan

4 Bellens Rita

5 De Backere Christophe

6 Van Camp Inge

7 Geets Frank

“De N-VA kiest voor verandering. In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en rechtlijnige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten op 14 oktober uw stem.”

Bart De Wever, Algemeen voorzitter N-VA


