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Sporthal Leyland  
moet blijvenCD&V is een partij die alle Vla-

mingen tot dienst wil zijn, de 
verzuchtingen en wensen van de 
mensen op een verstandige ma-
nier wil vertegenwoordigen via 
haar mandatarissen. Een partij die 
het beste voorheeft met eenieder 
binnen het perspectief van het al-
gemeen belang en steeds de vin-
ger aan de pols wil hebben door 
te luisteren naar eenieder, van 
binnen en buiten de partij. Na een 
jaar blijkt dat de bestuursmeer-
derheid in Katelijne geen reke-
ning houdt met de waarden die 
onze partij wél belangrijk vindt. 
Belangrijke beslissingen worden 
gecommuniceerd nog voordat 
deze goedgekeurd zijn door de 
gemeenteraad. Is dit om een de-
bat ten gronde te vermijden?
Het is niet aangenaam dat een 
beleid wordt gevoerd waarbij er 
dingen worden afgeschaft waar 
vroeger zo hard voor gewerkt 
is. Wij blijven echter geloven in 
werkwoorden zoals verbinden, 
verzorgen, versterken en vooruit-
zien en zullen ons daarom flink 
blijven laten horen.

Wilfried Van den Acker
voorzitter  

CD&V- Sint-Katelijne-Waver
wilfried.vandenacker@telenet.be

De N-VA/sp.a/Open-VLD-meerder-
heid wil sporthal Leyland sluiten 
met de bedoeling de vrijgekomen 
gronden te verkavelen. Eens te 
meer werden de sportverenigingen 
in onze gemeente voor voldongen 
feiten gesteld. CD&V gaat niet ak-
koord omdat deze beslissing grote 
gevolgen heeft voor tal van sport-
verenigingen. 
Lees het hier, op pagina 4!

Ja, maar…



Zo worden sportvloer, onderhoud, 
personeel, cafetaria-uitbating en parking 
als positief  ervaren. De gemeente haalt 
onder andere de ligging van de cafetaria 
op de eerste verdieping en een tekort 
aan kleedruimten aan om Leyland te 
sluiten en de sporters zoveel mogelijk 
naar het private sportcentrum Heiveld 
door te sturen. Deze argumenten hou-
den geen steek want dit is in Heiveld 
ook het geval. De ware toedracht is dat 

de gemeente de gronden wil verkavelen.
Ondertussen blijkt dat men het terrein 
van de beachvolley en de petanque-
banen wel wil laten liggen. Hopelijk 
veranderen ze niet in verwaarloosde 
zandbakken.

Verder werd de beslissing genomen 
zonder dat het  financiële luik van de 
onafhankelijke studie van de gemeente-
lijke infrastructuur klaar was. Men heeft 

dus geen idee wat de financiële gevol-
gen zijn. U moet weten dat de sporthal 
een wederopbouwwaarde heeft van 
ongeveer 1.500.000 euro. Dit kapitaal 
zal dus zeker al verloren gaan.

CD&V pleit er onomwonden voor om 
sporthal Leyland te behouden.

Eric Janssens
Gemeenteraadslid

Het eerste dossier is het RUP zone-
vreemde recreatie, dat door CD&V 
opgestart werd. Het heeft als doel KSK 
Wavria, KGR Katelijne, RB Elzestraat, 
scouts Parsival, gidsen St Lucia en scouts 
Roelandt rechtszekerheid te bieden bij 
het uitoefenen van hun activiteiten. Deze 
verenigingen werden van in het begin be-
trokken en kregen op geregelde tijdstip-
pen een terugkoppeling. 

Zo is er onder meer vraag van SK Wavria 
voor een bijkomend terrein, hetgeen 
perfect kan worden opgenomen in de 
lopende procedure. Het perceel aan de 
overkant van de straat dat enkele jaren 
geleden beschikbaar gemaakt werd voor 
de scouts, zal worden omgevormd van 
agrarisch gebied naar bosgebied. Het 
huidig N-VA/Samen Anders-bestuur 
zegt doodleuk NJET! Ze willen zelfs het 
stuk recreatiegebied aan de Schranshoeve 

verkopen. SK Wavria wordt hiermee de 
zoveelste vereniging welke door N-VA/
Samen Anders voor voldongen feit wordt 
gesteld.

Een tweede dossier gaat over de zoek-
tocht naar 25 ha bosgebied in Sint-Kate-
lijne-Waver en Koningshooikt. Volgens 
de eerste plannen wil men echter 34 ha 
landbouwgrond herbestemmen naar 
bosgebied! Als klap op de vuurpijl gaat 
men ook nog een uitspraak doen over 
de overige landbouwgrond. Hier wil 
men TIENTALLEN hectaren land-
bouwgrond omvormen naar “bouwvrij 
agrarisch gebied”. Concreet betekent dit 
dat in deze gebieden GEEN ENKELE 
constructie mag opgetrokken worden. 
Het resultaat op termijn is een uitdoof-
scenario voor de land-en tuinbouw en 
een forse waardevermindering van deze 
gronden.

Op de gemeenteraad van 3 februari 2014 
stelde onze CD&V/onafhankelijken-
fractie op vraag van tuinders uit dit gebied 
voor om vanuit de gemeenteraad  hun 
bezorgdheid door te geven bij minis-
ter Muyters, bevoegd voor ruimtelijke 
ordening. Dit voorstel werd door N-VA/ 
Samen Anders weggelachen. 

Bovendien was het schepencollege 
gevraagd om opmerkingen te geven over 
dit dossier tegen 11 januari 2014. Op 
3 februari bleek dat men er nog moest 
aan beginnen. Het is duidelijk dat het 
schepencollege geen prioriteit wil geven 
aan de betrokken mensen in dit dossier. 
Begrijpe wie kan!

Uit de infrastructuurstudie van een onafhankelijk studiebureau in 
opdracht van het bestuur  en uit vele reacties van sporthalgebrui-
kers blijkt geenszins dat sporthal Leyland afgeschreven is. 

Momenteel lopen er enkele belangrijke dossiers met betrekking tot 
de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Op 27 januari laatstleden 
werd hierover in het gemeentehuis een stand van zaken gegeven.
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Sporthal Leyland  
moet blijven

Opnieuw een doodsteek voor verenigingen 
en landbouw in onze gemeente



… de schepen voor Dierenwelzijn, 
tevens ook schepen van Financiën, er 
ondanks eerdere beloften in slaagde 
om 0,0 euro voor dierenwelzijn in haar 
budget in te schrijven?

… Eddy Vercammen in de gemeen-
teraad nog steeds als ‘burgemeester’ 
wordt aangesproken?

Op 11 januari 2014 organiseerde CD&V-Sint-Katelijne-Waver zijn jaarlijkse receptie. 
Meer dan 150 aanwezigen overspoelden de parochiezaal Goede Herder zodat het aan-
grenzende zaaltje, waar een borrelbar was ingericht, vervroegd moest worden openge-
steld alwaar de aanwezigen getrakteerd werden op  tjevenjenever en oranje fruitsap. 

Na de toespraken van onze voorzitter en Koen Van den Heuvel werd in een warme, 
gezellige sfeer, bij een drankje en talrijke lekkere  hapjes  nagekaart tot laat op de avond. 

Als alternatief  stelt de meerderheid voor 
om de bibliotheken meer te integreren in 
de scholen via het project “Bibliotheek 
op school”. Dit is op zich een positief  
voorstel voor de leerlingen, maar het 
laat door de afbouw van de huidige 
bibliotheekfilialen de andere bibliotheek-
gebruikers in de kou staan. Het filiaal 
Waver is overigens al in school Wavo 
geïntegreerd en kan dus perfect behou-
den blijven. De jeugdafdeling is er nog 

nieuw. In de plannen van de multifuncti-
onele zaal Dijkstein had CD&V ook een 
bib IN de school voorzien. Het verschil 
is dat wij deze schoolbibliotheken ook 
voor buurtbewoners toegankelijk willen 
houden.

In de beleidsnota van de bestuursmeer-
derheid staat letterlijk: “Bibliotheken 

(let op het meervoud!) dienen dicht bij 
de mensen te staan en laagdrempelig 
te zijn”. Door de filialen te sluiten doet 
men net het omgekeerde. CD&V dringt 
er op aan de bibliotheekfilialen te behou-
den en te verbeteren om zo de sociale 
meerwaarde voor de buurt te versterken.

Eric Janssens
Gemeenteraadslid

De Katelijnse bestuursmeerder-
heid (N-VA/sp.a/Open-VLD) be-
sliste om de komende jaren de 
bibliotheekfilialen van Dijkstein, 
Elzestraat en Waver te sluiten. 
CD&V wil deze filialen behou-
den en versterken. Het zou 
jammer zijn dat deze sociale en 
culturele ontmoetingsplaatsen 
zouden verdwijnen. 
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Wist je dat …
Warme, enthousiaste CD&V-
receptie overrompelt Goede Herder

CD&V wil bibliotheekfilialen open houden
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Feit: Ook de rekening van 2012 was 
positief  met een uiteindelijk resultaat 
van +353 000 euro!

Feit: Onze gemeente had op het einde 
van de vorige legislatuur een zeer lage 
schuld (868 euro/inwoner) in vergelij-
king met de omringende gemeenten, 
gemeenten waar vaak ook Open-VLD 
aan het bestuur was (Mechelen: 2 042 
euro/inwoner, Putte: 1 813 euro/inwo-
ner). 

Voor nog meer objectieve informatie over 
hoe onder meer de financiële toestand van 
onze gemeente evolueert, kan je altijd te-
recht op volgende website van de Vlaamse 
overheid: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/
beleidsplannen/gemeentelijke-profielschets.
html

De gemeentelijke financiën na 
2012
Vanaf  dit jaar moeten alle gemeenten met 
een nieuw boekhoudsysteem werken. Dit 
laat niet meer toe om een negatieve begro-
ting op te stellen. Het is dan ook logisch 
dat het huidige bestuur uitpakt met een 

positieve begroting voor 2014. Het moet 
immers vanwege de ‘strenge nieuwe begro-
tingscriteria opgelegd door Vlaanderen en 
Europa’.
In haar begroting en meerjarenplanning 
heeft het bestuur ook beslissingen kenbaar 
gemaakt waar onze partij niet achter kan 
staan: onder meer de sluiting van zwembad 
en sporthal Leyland, de sluiting van de 

bibliotheekfilialen, de afdanking van 10 % 
van het gemeentepersoneel, de geleidelijke 
uitputting van het pensioenfonds van het 
gemeentelijk personeel, …)
Op de gemeenteraad van 16 december 
2013 heeft CD&V een voorstel gedaan met 
verschillende wijzigingen van de begroting 
van 2014. Voor een overzicht van ons 
voorstel: zie www.cdenvskw.be. Helaas 
werd met ons constructief  voorstel geen 
rekening gehouden.

Feit: Deze aanpassingen zouden een 
vermindering van uitgaven betekenen 
van 1 009 670 euro en bijkomende in-
komsten van 638 511 euro genereren, of  
een totaal van 1 648 181 euro waarmee 
de gemeentelijke schuld in 2014 nog 
verder had kunnen afgebouwd worden.

Feit: Het bestuur deelt nu al mee dat 
de gemeentelijke schuld zal stijgen tot 1 
048 euro per inwoner in 2018.

CD&V betreurt het dat de inspanningen 
die vroeger zijn geleverd om de schuld 
nog verder af  te bouwen, niet verder gezet 
worden. 

Eddy Vercammen
Fractieleider CD&V-Sint-Katelijne-Waver

Tot 2012 werd de begroting opgesteld met een negatief saldo (of 
‘een dreigend tekort’ zoals de toenmalige oppositiepartijen Open-
VLD en SP.A het noemden). Een niet al te negatieve begroting 
werd in het verleden door de hogere overheid toegelaten omdat 
er meestal nooit zo veel geld uitgegeven werd als in de begroting 
vermeld. De uiteindelijke jaarrekeningen waren altijd, op één na, 
altijd positief. 

Hoe zit het met de gemeentelijke financiën?

Uw lokale contactpersoon
Rik Cruyplants
(rik.cruyplants@telenet.be)
www.sint-katelijne-waver.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

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

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

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!


