
Op 25 mei 2014 worden belangrijke 
verkiezingen georganiseerd voor het 
Europese, het federale en Vlaamse par-
lement. Ook onze plaatselijke afdeling is 
nauw betrokken bij deze verkiezingen: 
twee gemotiveerde kandidaten uit onze 
gemeente staan namelijk op de Vlaamse 
en federale lijst.

Eric Janssens is lijstduwer bij de op-
volgers op de federale lijst (13de plaats), 

Bert De Keyser heeft de 20ste plaats op 
de lijst van het Vlaamse parlement. Zo-
wel Eric als Bert hebben een ruime erva-
ring in de gemeentelijke politiek. Beiden 
waren tijdens de vorige legislatuur sche-
pen en hebben een degelijke reputatie 
opgebouwd, Bert als dossiervreter en 
Eric als ervaringsdeskundige sinds 1995.

CD&V wil naar deze belangrijke ver-
kiezingen gaan met sterke lijsten. Wij zijn 

dan ook zeer verheugd dat de partij twee 
leden uit onze gemeente heeft uitgeko-
zen om op haar lijsten te staan, een be-
wijs van waardering ten aanzien van onze 
plaatselijke afdeling.

Via deze weg willen we ook u vragen 
deze blijk van vertrouwen te geven aan 
Bert en Eric in het kieshokje op 25 mei.
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De komende jaren wordt in de verbouwin-
gen en nieuwbouw van het gemeentelijk 
onderwijs geïnvesteerd. Het vorige CD&V-
gemeentebestuur startte onder impuls van 
toenmalig schepen en huidig raadslid Eric 
Janssens twee belangrijke projecten op. 

Voor de fors gegroeide basisschool Octopus 
in Elzestraat besloot het toenmalige CD&V-
bestuur om een nieuwe kleuterschool te 
bouwen en het bestaande schoolgebouw 
te renoveren. Voor de nieuwbouw stapte de 
gemeente in het “Scholen van Morgen”-pro-
ject van de Vlaamse Gemeenschap. 
De werken starten dit jaar, de voltooiing is 
in 2015 voorzien.

In Dijkstein wordt een nieuwe turnzaal 
gebouwd, een nieuwe locatie voor de Bui-
tenschoolse Kinderopvang Dijkstappers en 
wordt de huidige turnzaal tot refter ver-
bouwd. Het concept is aangenaam met veel 
aandacht voor duurzaamheid. Het CD&V-
bestuur koos ook voor een nieuw biblio-
theekfiliaal, maar de huidige meerderheid 
gaat helaas over tot sluiting van alle biblio-
theekfilialen in de gemeente.

CD&V investeert in onderwijs

Eind jaren negentig werd beslist om de R6 
door te trekken tot op de Putsesteenweg. De 
uitvoering liet echter lang op zich wachten 
en ondertussen kreunde het lokale wegen-
net onder de steeds toenemende verkeers-
druk met alle gevolgen van dien. Ieder con-
tact van lokale CD&V-mandatarissen met de 
Vlaams beleidsvoerders werd aangegrepen 
om deze problematiek aan te kaarten. 

Uiteindelijk konden de werken starten in 
april 2012. We mogen de voltooiing verwach-
ten binnen enkele maanden. Na de opening 
zal de druk op vele lokale, landelijke wegen 
verkleinen. Het sluipverkeer wordt hierdoor 
geweerd, wat zorgt voor betere leefbaarheid  
langs deze wegen. Ook de zwakke wegge-
bruiker wordt in dit verhaal niet vergeten. 
Dankzij de aanleg van gescheiden fietspa-

den en fietstunnels passeren fietsers op een 
veilige manier de verschillende kruispunten 
van de R6 en de bestaande wegen. Onder 
het wegdek werden zelfs droge duikers en 
ecotunnels aangelegd om reptielen en wild 
te laten passeren.

Bert De Keyser
Gemeenteraadslid

Doortrekking R6
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Wat als de eigen woning te groot is gewor-
den en het onderhoud ervan te moeilijk? Je 
kan een beroep doen op poets -en gezins-
hulp. Een andere optie is bejaardenflats. 
CD&V zorgde ervoor dat in onze gemeente 
35 flats in het Centrum gebouwd werden. 
Voorzien van alle modern comfort en aange-
past aan personen met een handicap, staat 
dit gebouw te midden van een mooie tuin. 
Het behoud van de persoonlijke vrijheid en 
individuele levensstijl is gewaarborgd. De 
nabijheid van de OCMW diensten biedt een 
waarborg voor hulp indien nodig. Vanaf de 

start van de werken was de belangstelling 
groot en nu is er zelfs een wachtlijst. Dit 
bewijst alvast het succes van deze realisatie. 

Sinds 2008 staat het gebouw te pronken ach-
ter het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth. 
Ook voor  dat gebouw bereidde de CD&V-
fractie de plannen grondig voor. De 92 bewo-
ners en het personeel krijgen binnen afzien-
bare tijd een prachtige nieuwbouw. 

Eric Janssens
Gemeenteraadslid

CD&V kiest voor 
duurzaam en kwaliteitsvol wonen

Het Vlaams gewest investeerde, na struc-
tureel overleg met het toenmalige CD&V-
schepencollege, in het “zwarte” kruispunt 
R6-N105(Heisbroekweg). 

Uiteraard werd dit kruispunt ingericht op 
maat van het “zware” verkeer doch de fiet-
sers werden in dit concept zeker niet verge-
ten, integendeel zelfs. Het was dan ook niet 
toevallig dat op 13 september 2010 dit fiets-
pad werd ingereden per fiets in het bijzijn 
van Vlaams minister Hilde Crevits. Onder-
tussen heeft het merendeel van de bevolking 
kunnen genieten van dit comfortabel stukje 
infrastructuur. Vooral voor de mensen van 
Elzestraat en Pasbrug-Nieuwendijk zijn dit 
belangrijke, verkeersveilige knooppunten. 
Het lokale CD&V bestuur opteerde ook om 
het onderhoud van dit fietspad naar zich toe 
te trekken, vooral om de strooiwerkzaamhe-
den in de winter te kunnen uitvoeren is dit 
aangewezen. Een voorbeeld van een door-
dacht en duurzaam project !

Bert De Keyser
Gemeenteraadslid

Veiligheid fietsers 
primeert bij aanleg 
rotonde R6-Heisbroekweg

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER SINT-KATELIJNE-WAVER

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Ieder contact van lokale CD&V-mandataris-
sen met de Vlaams beleidsvoerders werd 
aangegrepen om deze problematiek aan te 
kaarten. 

Voor de nieuwbouw stapte de gemeente in 
het “Scholen van Morgen”-project van de 
Vlaamse Gemeenschap.

Het Vlaams gewest investeerde, na struc-
tureel overleg met het toenmalige CD&V-
schepencollege, in het “zwarte” kruispunt 
R6-N105(Heisbroekweg).
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