
Beste lezers

Recent waren er een aantal wijzigingen bij onze mandatarissen in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. Maar eerst en vooral wil ik de uittredende mandatarissen van harte bedanken voor hun meer dan tien jaar durende inzet 
voor onze gemeente.

Joris De Pauw treedt af als schepen en geeft zijn ambt door aan Bart De Boeck. Joris blijft wel zetelen als gemeenteraadslid ... 
Elke Hellemans geeft haar plaats door aan jong geweld Sander Jeurissen en in het BCSD wordt Jan Van Itterbeeck vervangen 
door Ilse Nauwelaerts. Alle drie de uittredende mandatarissen hebben zich de afgelopen jaren veelvuldig ingezet om van Sint-
Katelijne-Waver een mooiere en betere gemeente te maken, met aandacht voor het algemeen belang en wars van eigenbelang. 
Ik zet ze dan ook graag spreekwoordelijk in de bloemetjes. Daarnaast wensen we onze nieuwe mandatarissen heel veel succes toe!

De echte bloemen kunnen we uitdelen tijdens onze volgende barbecue op 9 juli, traditioneel naar aanleiding 
van de Vlaamse feestdag. Met veel plezier kunnen we jullie eindelijk opnieuw ‘live’ zien en dat op het domein 
Roosendael in de kern Elzestraat, waar u ook kan kennismaken met onze nieuwe mandatarissen. 

Tot dan!
Frank Geets

Voorzitter

Geniet van de zomer!

N-VA Sint-Katelijne-Waver nodigt uit 

BARBECUE OP 
ZATERDAG 9 JULI

Landhuis Roosendael 
Lange Zandstraat

Iedereen welkom vanaf 15 uur. BBQ vanaf 17 uur. 15 euro/persoon (all-in!)
Schrijf nog snel in via jan.vanitterbeeck@n-va.be

N-VA Sint-Katelijne-Waverwww.n-va.be/sint-katelijne-waversint-katelijne-waver@n-va.be
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De 12 werken van N-VA K&W: de zorgsite
In onze vaste ‘12 werken’-rubriek zoemen we dit keer in op het derde werk uit ons N-VA-verkiezingsprogramma, namelijk de 
zorgsite. Schepen Jeroen Baeten gee�  graag wat meer uitleg.

Dag Jeroen, kan je ons een stand van zaken geven iets over 
halfweg in deze legislatuur?
“Op dinsdag 7 juni vond de officiële opening plaats van het 
lokaal dienstencentrum ‘De Plek’ en de nieuwe hoofdzetel van 
Zorgbedrijf Rivierenland. Het bouwproject is opgedeeld geweest 
in drie fases. De eerste fase was de bouw van het nieuwe woon-
zorgcentrum Bosbeekhof. We bieden de bewoners een nieuwe 
en warme thuis aan, aangepast aan de nieuwe normen en noden 
van de huidige en toekomstige bewoners: kleinschalig wonen 
met alle comfort. Elke vleugel heeft een centrale keuken en 
leefruimte en een nieuwe manier van werken met meer auto-
nomie voor de werknemers.

“De tweede fase was de afbraak van het oude Sint-Elisabeth, 
restauratie van het kloostergebouw en de bouw van het lokaal 
dienstencentrum. De laatste fase is de afbraak van de huidige 
hoofdzetel van het Zorgbedrijf (het vroegere OCMW-gebouw) 
en de inplanting van de groene long en nieuwe parking op de 
plaats van het oude Sint-Elisabeth.”

Alles lijkt dus mooi op schema te zitten. Vanwaar de keuze voor 
de naam ‘De Plek’ voor het nieuwe LDC?
“Er is een oproep geweest in het woonzorgcentrum, via onze 
nieuwsbrief van het zorgbedrijf en de gemeente. Daaruit is uit-
eindelijk ‘De Plek’ als winnaar naar voor gekomen. Een plek is 
een verwijzing naar een plaats aan het bos, een plaats waar ieder-
een zich goed kan voelen, waar iedereen een plek kan hebben. 
Een sociale plek voor ontmoeting, ontspanning en verbonden-
heid. ‘De Plek’ verwijst in ons dialect ook naar het veld waar de 
boer zijn gewassen heeft staan. Een betekenis die verwijst naar 
onze roots dus.”

Welke initiatieven worden in de nabije toekomst vanuit het LDC 
opgestart? En waar kunnen de burgers nu al aan deelnemen?
“Het oude kloostergebouw zal op termijn een echte trekpleister 

en ontmoetingsplaats worden voor het centrum. Je zal er onder 
meer een brasserie, kinépraktijk, kapper en pedicure in terug-
vinden. Ook is er ruimte om een breed pakket aan activiteiten te 
organiseren: bloemschikken, een dartstornooi, info-en leeravonden 
zoals ‘Hoe werken met een iPad?’ of zelfs Spaans voor beginners. 
De zorgsite moet daarnaast ook zorgen voor belangrijke voel-
sprieten naar onze thuiswonende ouderen. Vanuit de site gaan 
we een sterk aanbod uitwerken voor diegenen die nog thuis 
wonen. Kwalitatieve thuiszorg, maaltijden en de minder-mobiele-
centrale zijn daar voorbeelden van.”

Bedankt voor de toelichting, Jeroen. We kijken samen uit naar 
een nieuwe, extra sociale dienstverlening in onze gemeente!

Jeroen Baeten
Schepen

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

sint-katelijne-waver@n-va.be
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Dag Bart, waarmee beginnen we?
“Allereerst wil ik mijn voorganger Joris De Pauw bedanken 
voor de bijna tien jaar trouwe dienst als schepen in onze 
gemeente. Hij leverde fantastisch deskundig werk af binnen 
zijn bevoegdheden op zijn eigen typische rustige, minzame 
manier. Ik ben blij dat Joris aan boord blijft als gemeenteraadslid 
binnen onze partij en zal met hem zeker nog veel in overleg 
gaan over lopende projecten en dossiers.”

Wat wordt zeker één van jouw speerpunten?
“Wat betreft de bevoegdheden Omgeving en Patrimonium 
vind ik, net als Joris, het typisch landelijke en groene karakter 
van onze gemeente een hoofdzaak. Op dat vlak zal ik het 
beleid verderzetten en ernaar streven dat voor elke inwoner 
van Sint-Katelijne-Waver een groene long in de vorm van een 
bos, park, groene zone … bereikbaar is op wandelafstand 
binnen onze gemeente.”

“Als voorbeeld kan ik de net afgeronde aankoop van een aantal 
percelen in de Valkstraat, naast het huidige voetbalterrein 
van GRK, aanhalen. Op die manier kunnen we op termijn het 
huidige terrein in de Borgersteinlei vervangen door een groene 
long op dezelfde plek en kunnen we in de Valkstraat ook nog 
wat bosuitbreiding realiseren.”

“Ik hoop in het najaar een woningtypetoets en beeldkwaliteits-
plan voor onze gemeente op een raadscommissie te kunnen 

agenderen. Indien we het landelijke karakter van onze gemeente 
willen garanderen voor onze inwoners, moeten we een visie 
ontwikkelen en uitdragen. Niet per se voor nu, maar voor de 
toekomst. Kwantitatief en kwalitatief duurzaam en ecologisch 
bouwen wordt daarin de sleutel.”

Hoe zijn je eerste ervaringen in het schepencollege?
“Het is een ploeg met gemotiveerde, jonge mensen waar we 
SAMEN gaan voor constructieve oplossingen en toekomst-
plannen voor een duurzame samenleving in onze gemeente. 
We laten de zon niet alleen voor onszelf schijnen, maar nemen 
iedereen mee in de positieve flow. Wat mij betreft, mag deze 
meerderheid nog jaren doorgaan: we houden ons niet bezig 
met elkaar vliegen afvangen. Het is ooit ANDERS geweest … 
Burgers zitten niet te wachten op gekibbel en achterhoede-
gevechten. Van ons wordt een daadkrachtig en duidelijk beleid 
verwacht met keuzes in het belang van zoveel mogelijk mensen 
voor nu en later. Sint-Katelijne-Waver moet een plek zijn waar 
het goed thuiskomen is!”

Dag Ilse, je werd onlangs aangesteld als nieuw BCSD-lid. 
Is dat je eerste ervaring in de gemeentepolitiek?

“Ik heb altijd interesse gehad in wat er gebeurt in de wereld en 
in onze gemeente. Politiek beïnvloedt heel veel facetten van 
ons leven. Het is daarbij al te gemakkelijk om kritiek te geven 
van aan de zijlijn.  Daarom besloot ik twaalf jaar geleden om 
mij te engageren als bestuurslid binnen N-VA Sint-Katelijne-
Waver. Ik ben blij nu ook op de voorgrond mee te kunnen 
werken. Bovendien is het Bijzonder Comité de plaats bij uitstek 
waar je het verhaal van rechten en plichten, één van de basis-
waarden van onze partij, écht in de praktijk kan brengen.”

Je draait dus al even mee binnen de N-VA. Voor de mensen 
die jou nog niet kennen, wie is Ilse privé?
“Ik ben 48 jaar en geboren en getogen in onze mooie gemeente. 
En ik denk dat ik ook een mooie mix ben van de gemiddelde 
Katelijnenaar: roots in de land- en tuinbouw, school gelopen 
in het Mariaschooltje en ‘in Waver’, actief in het verenigings-
leven, maar evengoed een forenzer die elke dag de R6 neemt 
om in Antwerpen te gaan werken. Waar ik vroeger misschien 
een echte workaholic was, werd ik in 2018 met de voetjes op 
de grond gezet: ik heb de afgelopen jaren twee keer de strijd 
tegen kanker moeten leveren. Dat heeft mijn kijk op ‘het leven’ 
voorgoed veranderd. Het leven is veel te mooi en kostbaar om 

bij de pakken te blijven zitten of om je tijd te verspillen aan 
negatieve zaken!”

Is de keuze voor de politiek dan wel de juiste?
“Absoluut! Zeker op het lokale niveau kan je echt het verschil 
maken. Uiteraard is het onmogelijk om voor iedereen goed 
te doen, maar dat is in het bedrijfsleven niet anders. Ik heb 
al jaren een leidinggevende functie in de autosector en daar 
geldt net hetzelfde: analyseer de situatie, pak aan wat je kan 
beïnvloeden en probeer je niet druk te maken in zaken die je 
toch niet kan veranderen. Kritiek zal er altijd zijn en perfectie 
bestaat niet. Maar blijven streven naar beter … dat moeten we 
doen! Door aan politiek te doen, draag ik mijn steentje bij aan 
het behouden en verbeteren van de leefomstandigheden van al 
onze inwoners.”

Kersvers schepen Bart De Boeck aan het woord: thuiskomen in SKW ... 

Mandataris in de kijker: Ilse Nauwelaerts

Burgers zitten niet te wachten 
op gekibbel en achterhoede-
gevechten. Van ons wordt 
een daadkrachtig en duidelijk 
beleid verwacht”

Door aan politiek te doen, 
draag ik mijn steentje bij aan 
het behouden en verbeteren 
van de leefomstandigheden 
van al onze inwoners.”

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



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


