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KATELIJNE&WAVER
PAPIEROPHALING: BETERE DIENSTVERLENING,
MAAR NIET TEN KOSTE VAN VERENIGINGEN

Puffen en zweten
Beste lezers,
De zomer is net voorbij en we hebben het
geweten. Het was zweten en puffen op de
vele succesvolle openluchtfestiviteiten.

V.U.: Frank Geets - Clemenceaustraat 215A - 2860 Sint-Katelijne-Waver - sint-katelijne-waver@n-va.be

Ook onze gemeente deed zijn duit in het
zakje met bruisende activiteiten, zoals
beloofd door ons nieuw gemeentebestuur. Er was telkens veel volk op de
been, de zon was van de partij en er was
ambiance. Er verandert duidelijk iets in
onze gemeente!
Achter de schermen werkt het schepencollege aan vele belangrijke gemeentelijke
dossiers waarin kortelings knopen doorgehakt moeten omdat beslissingen de
afgelopen jaren uitbleven. Geen gemakkelijke klus, gezien de moeilijke financiële
tijden waarbij elke euro tweemaal moet
omgedraaid worden.
Ik wil jullie ook allemaal van harte uitnodigen op onze N-VA-barbecue op
zaterdag 21 september. Daar mogen we
niemand minder dan Ben Weyts, boegbeeld van de N-VA, ontvangen. In zijn
gekende stijl zal hij een extra feestelijke
toets geven aan de viering van ons
10-jarig bestaan als afdeling in
Katelijne & Waver.
Ondertussen blijft
de N-VA als
bestuurspartij in
onze gemeente,
samen met onze
coalitiepartner, er
alles aan doen om
ons programma
getrouw uit te
voeren.

Vanaf 2014 zal Ivarem het oud papier ophalen, om de
vier weken. Dit vergroot de dienstverlening naar al onze
inwoners. Tevens beschikt Ivarem, als professionele
afvalverwerker, over opgeleid personeel en geschikt
materiaal. Zonder verwijt naar de verenigingen die dit
deden, mogen we er niet aan denken moest er iets
gebeurd zijn. En bovendien worden zo de klachten
over overlast van de containers (ingenomen
parkeerplaatsen, weggewaaid papier,
sluikstorten) aangepakt.
“De verenigingen die via de papierslagen een centje bij-verdienden, moeten
echter niet wanhopen,” stelt burgemeester Kristof Sels, ook schepen van Jeugd
en Sport. “De N-VA beseft dat verenigingen zorgen voor een bruisende
gemeente en werkt aan een totaalpakket ter ondersteuning. Hoewel Ivarem een
goedkoper alternatief is, wordt dit niet als besparingsmaatregel doorgevoerd en
zullen de centen bij de verenigingen terechtkomen.”
Een eerste maatregel is het uitbreiden van de zwerfvuilacties, waar alle
verenigingen en op maat van hun vereniging aan kunnen deelnemen. “Maar
we willen meer doen, het moet een totaalpakket worden. Daarom zitten we
samen met alle verenigingen rond hun noden en vragen en bekijken we onze en
hun voorstellen en suggesties ter ondersteuning,” geeft Sels mee.
Els Delang en Jeroen Baeten, onze sportieve jonge gemeenteraadsleden
beamen: “We waren initieel bezorgd. Maar gelet op de redenen is het een
logische beslissing. En we zijn vooral verheugd te horen dat verenigingen de
nodige ondersteuning krijgen. Een totaalpakket van ondersteunende
maatregelen zal hen beter helpen dan enkele ad hoc-maatregeltjes.”
“Vergroten van de dienstverlening, bestrijden van overlast en zwerfvuil en
ondersteunen van verenigingen: de kracht van verandering gaat voor een
win-win-win-situatie,” besluit Kristof Sels.

N-VA-BARBECUE
FRANK GEETS
Voorzitter N-VA
Sint-Katelijne-Waver

www.n-va.be/katelijne-waver

Gastspreker is Ben Weyts.
Inschrijvingen bij paul.demeyer@n-va.be
of op 0495 53 84 51.
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Nieuwe multifunctionele zaal aan de Dijksteinschool
De N-VA streeft ernaar om de
publieke ruimte zo aangenaam mogelijk in te
richten, zodat dit kan uitgroeien tot een
nieuwe trekpleister voor de buurt.

De bouw van de nieuwe multifunctionele zaal aan de Dijksteinschool
komt een stap dichterbij. Deze zaal

zal de school de mogelijkheid bieden om onder meer de sportactiviteiten in een grotere zaal uit te
oefenen, de buitenschoolse kinderopvang te huisvesten en de bibliotheek onder te brengen. Buiten de
schooluren zullen ook inwoners en
verenigingen de zaal kunnen gebruiken.
De Vlaamse overheid heeft de bouwvergunning afgeleverd zodat op
korte termijn de aannemer aangesteld

kan worden. Het plan is om de werken op te starten in het voorjaar van
2014. De werken zullen ongeveer een
jaar duren.
Tegelijkertijd zal de omgeving van de
school en rond het zwembad grondig
heraangelegd worden. De straat naar
de school wordt veiliger ingericht en
er komt een uitwuifzone voor de kinderen en hun ouders. Ook wordt een
nieuwe parking met meer dan 50 parkeerplaatsen voorzien.

OCMW-raad timmert constructief aan de weg
De OCMW-raad van
Sint-Katelijne-Waver
kende een moeizame start. Het
nieuwe bestuur kreeg bijzonder
veel verwijten van de CD&Voppositie. Onterecht volgens ons.
In februari was er de verhoging van
de dagprijs in het woonzorgcentrum
die als ‘een belasting op de kap van
de zwaksten’ werd omschreven. Een
verhoging die werd goedgekeurd op
de OCMW-raad van november 2012.
Door het vorige bestuur dus!

Vervolgens vond men het nodig ons
een budgettaire procedurefout aan
te wrijven bij gouverneur Cathy Berx.
Het bestuur zou ondemocratisch te
werk gaan en de raads-leden voor
schut zetten. De gouverneur stelde
CD&V in het ongelijk want de
procedures werden wel degelijk
correct gevolgd.
“Na publieke verontschuldigingen
van Paul Van Rompaey (fractieleider
CD&V) lijkt het tij nu toch te keren,”
zegt OCMW-voorzitter Dave Van

Oosterwyck. “De OCMW-raad van
juli was bijzonder constructief en
verliep in een zeer open geest. Zowel
meerderheid als oppositie namen
actief deel aan een kerntakendebat.
In het najaar moet dat uitmonden in
een sterk meerjarenplan voor 20142020.”
“Het zou mooi zijn mocht ons meerjarenplan gedragen worden door de
hele raad,” voegt Harry Andries
(raadslid N-VA) daar nog aan toe.

Strandvolleybal, nu ook in Sint-Katelijne-Waver
De N-VA wil inzetten op meer sporten spelinfrastructuur. Burgemeester
en schepen van Sport Kristof Sels is
dan ook verheugd dat onze gemeente
sinds deze zomer beschikt over een
strandvolleybalterrein aan sporthal
Leyland.

Het terrein is officieel ingehuldigd op
6 augustus door een wedstrijdje tussen Katelijnse clubs. “Ik heb de eer
gehad om het terrein te mogen openen met de eerste opslag. Hopelijk
volgen er nog veel meer. Het terrein
is alleszins voor iedereen gratis beschikbaar,” besluit burgemeester Sels.

Wist je dat...

centrum te verbeteren? Al deze studies bleken een maat voor niets
omdat het toenmalige bestuur de
maatregelen niet in daden kon of
wilde omzetten.

… het huidige OCMW-bestuur moest
constateren dat er zonnepanelen op
het dak lagen die nooit werden
aangesloten? Zo liepen we al negen
groenestroomcertificaten mis.
… er sinds 1993 elf (dure) studies
werden gevoerd om de financiën van
het OCMW en vooral het woonzorg-

katelijne-waver@n-va.be

… onze verkozen mandatarissen
Detty Vercraeye en Dave Van Oosterwyck door de huidige oppositie van
een stoelendans worden beschuldigd
omdat zij zich focussen op de
OCMW-raad? Een zeer vreemde

redenering want we vermijden zo net
een cumul van posten.
… Vlaanderen aan de wereldtop staat
wat solidariteit met deelstaten
betreft? Elke werkende Vlaming,
en dus elke werkende inwoner van
Sint-Katelijne-Waver, transfereert
jaarlijks ongeveer 3 000 euro naar
Brussel en Wallonië.

Investeren in kwalitatief onderwijs
De N-VA maakt een punt van onderwijs. Schepen van Sociale Zaken en OCMWvoorzitter Dave Van Oosterwyck wees er vorig jaar al op dat het vorige bestuur
het vrije onderwijs totaal negeerde waardoor niet elk schoolkind gelijk behandeld
werd. Door elke vorm van ondersteuning te weigeren aan het vrije onderwijs was
men er verplicht om middelen te investeren in logistiek en vervoer die anders
voor zorg en omkadering konden worden aangewend.
“Maar er was blijkbaar nog meer aan de hand,” meent schepen Van Oosterwyck.
“Tijdens een werkbezoek aan de gemeentelijke scholen vielen we van de ene
verbazing in de andere. In de GLOC lekten de daken en in Octopus stonden we
tussen vervallen containerklassen. Onverantwoord!”

Bestuur maakt zwembadvervoer mogelijk
Het onderwijsbeleid schoot dus op alle vlakken tekort, zowel voor het vrije onderwijs als voor het gemeentelijk onderwijs. Ondanks de budgettaire krapte, heeft het college toch beslist om middelen vrij te maken om het vrije onderwijs te
ondersteunen in het busvervoer naar de zwembaden. Een vraag die jarenlang totaal genegeerd werd.
Voor het gemeentelijke onderwijs worden ook werkzaamheden opgestart om de kinderen opnieuw een volwaardige
schoolomgeving te geven. Het dak van de GLOC is reeds hersteld. Na de zomer worden bij Octopus de werken voor
een nieuwbouw aangevat. Aan Dijkstein zullen we een multifunctionele zaal realiseren.

Nieuwe invulling voor Gasthuisbossen en Donderheide
De Vlaamse overheid werkt aan de opmaak van een
nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied
Gasthuisbossen en Donderheide. Het plangebied gelegen in de gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Lier en
Duffel - wordt grotendeels begrensd door de gemeentewegen Berlaarbaan, Leliestraat en Wilsonstraat en, op
Duffels grondgebied, de Beukheuvel en Heidestraat.
Dit initiatief vloeit voort uit een beslissing van de Vlaamse
Regering van 2007 en uit een ruimtelijke voorstudie die in
september 2010 werd afgerond. Doelstelling van het plan

is de bestaande bossen te versterken en het agrarisch
gebied af te bakenen. De gemeente gaat daarenboven
oor een versterking van de verschillende functies in het
gebied, zoals onder meer de zachte recreatie.
De N-VA zal erover waken dat de betrokken burgers maximaal kunnen participeren in het opmaakproces. Het is
onze verwachting dat in de loop van het najaar de eerste
plannen opgemaakt zullen worden. Het eigenlijke goedkeuringsproces wordt eind 2013, begin 2014 opgestart.

Het gemeentelijk patrimonium onder de loep
Het gemeentelijk
patrimonium
wordt de
komende
maanden
onderworpen
aan een grondige
analyse. Een
aantal gebouwen zijn verouderd en worden niet of te
weinig gebruikt. Vaak ook swingt de onderhouds- en
energiekost voor deze gebouwen de pan uit.

De oefening die nu wordt gedaan, gaat na welke gebouwen de gemeente moet behouden en welke er eventueel
verkocht of ter beschikking van de private sector gesteld
kunnen worden. De gebouwen die behouden worden,
moeten beter uitgerust en onderhouden worden.
De doelstelling van deze oefening is om het gemeentelijk
patrimonium zo rationeel mogelijk te beheren met een
minimum aan kosten. De verkoop van verouderde gebouwen zal daarenboven ook wat geld in de gemeentekas
brengen.

11 julifietstocht
Zoals elk jaar op 11 juli werd er weer gefietst in onze gemeente, met
vertrekplaats op de markt in het centrum en in Waver. De N-VA deed
enthousiast mee.

www.n-va.be/katelijne-waver
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Antwerpen:
ntwerpen:
16 september om 20 uur
ANT WERPEN - Zuiderkroon
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwoord: Bart De Wever

2 ok t obe r om 2 0 u u r
TURNHOUT - Het Paterspand
gastspreker: Jan Jambon
welkom
o stwoord: Er wiin Brentjens

1 ok t obe r om 2 0 u u r
LIER - CC De Mol
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwo

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