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In september kwamen we vaak
met jullie in contact, onder andere op de jaarmarkten van Katelijne en Waver. Jullie positieve
reacties deden deugd! Dat geeft
ons veel energie om op de ingeslagen weg verder te gaan. Jullie
suggesties en vragen gaven ons
bovendien heel wat inspiratie.
Bepaalde projecten leverden
soms last op voor omwonenden,
maar het resultaat mag telkens
gezien worden. Een omelet bakken zonder eieren te breken, lukt
natuurlijk niet.
In deze editie van het huis-aanhuisblad brengen we u goed nieuws
over onze schepenen, die steeds
toekomstgericht te werk gaan.
Ik wil graag eindigen met onze
OCMW-voorzitter Dave Van
Oosterwyck, die een nieuwe
uitdaging in de privé aanging,
te bedanken voor al zijn inspanningen om ons OCMW te
vernieuwen, met de bouw van
een nieuw zorgcentrum en de
start van het Zorgbedrijf als
voornaamste voorbeelden. Veel
succes in uw verdere loopbaan,
Dave! Binnenkort berichten we
dan ook over zijn opvolger.
Veel leesplezier!

jne-Waver
N-VA Sint-Kateli
2018!
wenst u een fijn

Beste lezer

Maar liefst één op drie leefloners werd begeleid naar een job.

De beste bescherming tegen armoede is een job

Activering leefloners nooit zo hoog
Het OCMW van Sint-Katelijne-Waver heeft zijn aanvullende steunreglementering herbekeken. Bedoeling is om enerzijds steun te geven
aan mensen die het echt nodig hebben en anderzijds om OCMWcliënten maximaal te activeren. Want werk is nog steeds de beste
garantie tegen armoede.
Omdat het leefloon vaak onvoldoende is om mee rond te komen, geven OCMW’s in
Vlaanderen zelf een aanvullende steun. Elk OCMW heeft daarvoor zijn eigen regels
en criteria. “We hebben in het verleden al gesleuteld aan onze aanvullende steun”,
zegt afscheidnemend OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck. “We hebben destijds
het zakje geld vervangen door voedselcheques. Op die manier is de steun gerichter.”
Het reglement werd eind 2016 nog eens aangescherpt door werkbereidheid op te
leggen als voorwaarde. “Dat doen we niet om mensen te straffen”, aldus Van Oosterwyck. “Integendeel, het moet mensen vooruit helpen. Werk is nog steeds de beste
garantie tegen armoede. Werk creëert eigenwaarde, brengt mensen vaardigheden bij
en zorgt voor een sociaal netwerk.”

Frank Geets
Afdelingsvoorzitter

De cijfers bewijzen nu dat de maatregel effect heeft. “Nooit eerder werden zoveel
mensen geactiveerd. Maar liefst drie keer meer dan in 2012. Het gaat om meer dan
een derde van het aantal leefloners”, zegt Van Oosterwyck.
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N-VA Sint-Katelijne-Waver
wenst u een prettige kerst!

Uw ideeën voor een nieuw dorpsplein
Sint-Katelijne-Waver vernieuwt haar dorpskernen. In Onze-Lieve-Vrouw-Waver kregen de inwoners dit
najaar de kans om hun ideeën en dromen voor het dorp kenbaar te maken tijdens de campagne ‘Waver in ’t
nieuw!’. De gemeente organiseerde op de belevingsdag op zondag 15 oktober allerlei activiteiten voor klein
en groot, waar inwoners konden kennismaken met het Waver van vroeger en nu.
“Een dorpskern vernieuwen we niet elk jaar. We nemen ruim de
tijd om eerst goed te luisteren naar de inwoners. We beogen een
goede mix van wonen, mobiliteit, werken, groen, zorg, erfgoed,
onderwijs, spelen, handel en ontspanning voor jong en oud”,
zegt N-VA-schepen van Openbare Werken Joris De Pauw.

haar kernen de komende jaren grondig te vernieuwen. In de Elzestraat zijn de werken afgerond en openden we het nieuwe plein
feestelijk op 16 september. In Pasbrug-Nieuwendijk zijn de werken
aan het plein naast de school en zaal Loerenboske in volle gang.
Begin 2018 starten we het inspraaktraject voor het centrum.”

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het dorp van
morgen, rekenen we op de inbreng van de inwoners. Zij kregen
de kans om tijdens verschillende activiteiten mee na te denken
en hun ideeën kenbaar te maken. We vinden inspraak belangrijk.
Zeker bij de heraanleg van een dorpsplein willen we de mensen
volop de kans geven hun zegje te doen. De belevingsdag op 15
oktober was daarvoor een uitstekende gelegenheid.
Schepen De Pauw: “Het gemeentebestuur heeft de ambitie om al

J oris De Pauw
Schepen van Openbare Werken

Sociaal verhuurkantoor deed het nog nooit zo goed

Van Bodukam naar Onderdak

Sinds kort maakt ons OCMW geen deel meer uit
van het sociaal verhuurkantoor Bodukam (Bonheiden, Duffel, Katelijne en Mechelen), maar van
Onderdak. Een sociaal verhuurkantoor huurt
woningen in op de privémarkt en verhuurt ze
door aan sociale tarieven. “We merkten dat er
binnen Bodukam heel veel tijd en aandacht ging
naar de Mechelse sociale woonproblematiek. Niet
onterecht omdat de problemen van de stad vaak
groter zijn, maar de kleinere gemeenten bleven
wat op hun honger zitten”, zegt afscheidnemend
OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck.
Een jaar geleden besliste het OCMW dan ook in een samenwerkingsverband te stappen met andere landelijke gemeenten:
Putte, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Duffel en Bonheiden. Het
kindje kreeg een naam: Onderdak. Op 1 oktober werd het sociale verhuurkantoor boven de doopvont gehouden.
Dankzij de volgehouden inspanningen, zowel bij Bodukam,
en zeker nu bij Onderdak, zag Sint-Katelijne-Waver het aantal
inhuringen dan ook drastisch stijgen. Van acht woningen in
2010 naar maar liefst 25 in 2017.
“Dat onze gemeente aandacht heeft voor de woonproblematiek
van de meest kwetsbaren, staat dan ook buiten kijf”, aldus de
schepen voor Sociale Zaken Dave Van Oosterwyck.

sint-katelijne-waver@n-va.be

“Samen met onze Skwinkel-vzw
hebben we de gemeentelijke toeristische bonnen vervangen door
een digitale Skwinkelbon, waarmee je terecht kan bij meer dan
60 handelaars in onze gemeente.
Weer een stap vooruit voor onze
lokale economie en toeristische
bezienswaardigheden.”
An Coen, schepen van Toerisme

3

Onze schepenen blijven
zich inzetten voor u

Mandataris in de kijker

Annick Van Goethem

Tijdens deze bestuursperiode toonden schepenen Joris De Pauw
en An Coen, oud-schepen Jan Broes en OCMW-voorzitter Dave
Van Oosterwyck hun hart voor onze gemeente. De verandering
die u vroeg, brachten ze in de praktijk. En jawel hoor, drie van
deze vier toppers staan klaar voor het vervolg!
Huidig burgemeester en lijsttrekker Kristof Sels licht toe:
“Recent koos Dave ervoor om begin volgend jaar de politiek te
verlaten. Hij wil zijn professionele loopbaan een nieuwe wending geven. We wensen hem daarbij alle succes. Dat onze twee
schepenen en onze oud-schepen zich opnieuw engageren en
onze N-VA-lijst versterken, doet me veel plezier.”

Ik ben afgevaardigde van de raad van bestuur van het OCMW
en Sociaal Verhuurkantoor Onderdak. Mensen in nood helpen,
daar gaat het mij om!

“De infovergadering over de BIN’s
(buurtinformatienetwerken) in Onze-Lieve-Vrouw-Waver was een
schot in de roos. Op korte termijn
kunnen we ook daar enkele BIN’s
opstarten. Opnieuw een mooie
samenwerking tussen gemeente,
politie en burgers in de strijd
tegen inbraken.”
Kristof Sels, burgemeester

Nog steeds zijn er te veel mensen die niet bij deze diensten
durven aankloppen. Die drempelvrees wil ik wegwerken.
Hulpbehoevenden, ouderen, alleenstaande ouders, mensen op
zoek naar een betaalbare woning… Allemaal verdienen ze een
ruggensteuntje.
Of kent men iemand in zijn of haar buurt die dergelijke hulp
nodig heeft, maar het zelf niet durft aan te kaarten? Ook die
bezorgde mensen zijn meer dan welkom bij onze diensten.
Elke inwoner van onze gemeente heeft het recht om geholpen te
worden. Mensen die het écht nodig hebben, voor hen zal ik me
steevast blijven inzetten.
Aan politiek doen vanuit mijn idealen, dat is wat me drijft.
Annick Van Goethem

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
www.n-va.be/sint-katelijne-waver

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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