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Sylke Pex lijsttrekker van CD&V
Op 30 september maakte Wouter Beke bekend dat Sylke Pex lijsttrekker zal
zijn van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Sylke Pex is een prille veertiger die enkele
jaren geleden haar man verloren heeft na een
slepende ziekte. Zij woont met haar twee
kinderen op de Mechelsesteenweg.
Zij heeft politieke en sociale wetenschappen
gevolgd en was commercieel vertegenwoordiger voor Dupont. Sylke Pex: “Voor velen

ben ik een totaal nieuw iemand. Mijn keuze
voor CD&V was er al op jonge leeftijd. Zij staat
voor een samenleving waar aandacht is voor
het verhaal van iedereen. Zeker nu onze
samenleving steeds meer behoefte heeft aan
evenwicht, rust en zekerheid, moeten wij ons
focussen op het verbinden van mensen."

Welkom
in
Absurdistan
ook dit is onze gemeente

• De nieuwe parking achter de oude pastorie in de
Wilsonstraat werd enkele maanden geleden geopend.
Men was echter vergeten het parkeervak voor de in- en
uitgang van deze parking in de straat zelf te verwijderen.
Hierdoor staan daar vaak nog auto's die de toegang tot
de parking blokkeren. CD&V heeft gevraagd om de
parkeervakken in de Wilsonstraat aan te passen.
• Uit snelheidsmetingen is gebleken dat in de
Lombaardstraat nog steeds de tweede meeste snelheidsovertredingen plaatsvinden, ondanks de door het
huidige bestuur geplaatste slalomblokken. CD&V heeft
gevraagd naar betere snelheidsremmende maatregelen
zoals trajectcontrole en afgescheiden fietspaden. De
meerderheid wil daar niet van weten, in tegendeel: ze wil
de slalom bestendigen met een definitieve opstelling!

• Sinds enige tijd mag alle verkeer opnieuw de Heivelden
vanuit de Bergstraat inrijden, ook het zwaar vervoer. Dit
heeft tot gevolg dat vrachtwagens tot aan het Heiken
rijden waar nog wel een inrijverbod geldt. Hierdoor is het
verkeer verplicht de Rozenlaan in te draaien, maar dit is
een fietsstraat. CD&V heeft deze gevaarlijke situatie
aangekaart .
• De nieuwe verkeersdrempel op de Mechelsesteenweg is
zo laag dat er helemaal geen snelheidsremmend effect
is. Het is wraakroepend dat deze nutteloze investering
onze gemeente 260.000 euro gekost heeft, wetende dat
een beetje verder in de straat de scouts een enorme
inspanning aan het leveren zijn om hun nieuw lokaal te
financieren. CD&V heeft meer ondersteuning voor de
bouw van de jeugdlokalen gevraagd.

Gemeentebestuur geeft
Sint-Michielskasteel uit handen

Geen coördinatie tijdens
wegenwerken, fietsers in de kou

Eric Janssens: de overheid betaalt de restauratiekosten van dit

CD&V pleit voor een betere coördinatie van de mobiliteit tijdens de

monument, de belastingbetaler mag hier wel iets voor terugkrijgen

wegenwerken in onze gemeente

Verenigingen moeten wijken voor privé-uitbater
In 2012 diende het toenmalige CD&V-bestuur bij de Vlaamse
overheid een restauratie- en subsidiedossier voor het SintMichielskasteel in. Volgens het CD&V-plan zouden de
gelijkvloerse en de eerste verdieping opnieuw aan verenigingen
en inwoners ter beschikking gesteld worden, alsook de zolder.
Het huidige bestuur besliste dat het hele kasteel van kelder tot
zolder als horecagelegenheid uitgebaat zal worden, waardoor er
voor de verenigingen in feite geen plaats meer is. Een zuiver
commercieel project dus! In de gemeenteraad van oktober werd
de procedure tot het aanstellen van een uitbater toegelicht. “Dit
document dat van een zwakke, vage visie getuigt, telt 21
bladzijden, waarin slecht één wazige zin gewag maakt van het
verenigingsleven”, aldus CD&V -fractieleider Eric Janssens
tijdens de gemeenteraad. Eens te meer wordt het
verenigingsleven een slag toegebracht.

U kan er niet naast kijken: overal in onze gemeente zijn
er grote werken bezig, zijn er binnenkort misschien
verkiezingen?
CD&V juicht het toe dat men eindelijk werk maakt van enkele
noodzakelijke vernieuwingen, maar stelt tegelijkertijd vast dat
hiermee tal van mobiliteitsproblemen optreden. Zo moesten de
wegenwerken in de Lange Zandstraat al lang afgelopen zijn,
zodat het verkeer komende van Duffel niet langs Elzestraat en
de werken op de R6 moet rondrijden om Mechelen-Noord te
bereiken. Door de gelijktijdige werken aan de Heisbroekweg en
de Stationsstraat, kunnen fietsers niet meer veilig van Elzestraat
naar het centrum en omgekeerd rijden. Toen begin oktober ook
nog eens de fietsostrade gedurende een week werd afgesloten,
was er geen alternatief meer om veilig naar Mechelen te fietsen.
Ook bij de werken in de Kruisweglei zijn de fietsers vergeten: alle
alternatieve fietspaden zijn afgesloten.

Het geheim van het Tivolipad
Hilariteit alom tijdens de gemeenteraad van begin oktober toen CD&Vraadslid Bert De Keyser naar een stand van zaken van het Tivolipad polste.
Dit is een geplande fietsverbinding tussen de Keizerstraat (zijstraat
Walemstraat) en een fietstunnel die gepland is onder de R6 tussen de
kruispunten met de Liersesteenweg en de Antwerpsesteenweg.
Bij de meerderheid hoorde men het in Keulen donderen, want men had
blijkbaar nog nooit van dat pad gehoord. “Dat is iets in Mechelen, daar
hebben wij toch niets mee te maken...”. Toen CD&V-fractieleider Eric
Janssens hen met twee gemeenteraadsbeslissingen uit 2015 met als titel:
“Aankoop grondstrook voor aanleg fietsverbinding Tivolipad”
confronteerde, werd het even stil op de meerderheidsbanken ...
Hallo meerderheid, zijn jullie daar nog...? Dossierkennis...?

Onze partij was deze zomer ook weer
volop actief. Er was een grote opkomst
op onze barbecue die dit jaar plaatsvond
in Pasbrug-Nieuwendijk.
Eind augustus heeft Guy De Beugher zijn
eed afgelegd als nieuw OCMW-raadslid.
“Mijn doel is om op een positieve manier
rond de tafel te zitten met de andere
raadsleden en constructief bij te dragen
aan het sociale beleid in onze gemeente”,
vertelt hij.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie
aan!

Op de jaarmarkt in Onze-Lieve-VrouwWaver hebben wij de mensen bevraagd
over de dorpskernvernieuwing.
Onze stand op de jaarmarkt in het
centrum kon rekenen op enthousiaste
bezoekers, ondanks het mindere weer.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar
hebben we met een affichecampagne de
aandacht gevestigd op veilig met de fiets
of te voet naar school.
Op ons Seniorenfeest kwamen 250

senioren genieten van een optreden van
Steve Tielens. Gastspreker Wouter Beke
stelde Sylke Pex voor als de lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018. Fractieleider Eric Janssens
kon de aanwezigen boeien met enkele
rake uitspraken over de huidige
meerderheid. Na een broodjesmaaltijd
gingen alle senioren tevreden naar huis.
Dit keer was de hoofprijs voor een
inwoner van Pasbrug-Nieuwendijk.

Uw lokale contactpersoon:
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Uw nationale contactpersoon
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Volg ons ook op Facebook

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid
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