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Beste lezer,

Het einde van het jaar komt er weer aan. 
Traditioneel de tijd om eens achterom te 
kijken naar wat er het voorbije jaar allemaal 
gebeurd is. CD&V is actiever dan ooit 
in de gemeente- en OCMW-raad. Als er 
kritiek is op het gevoerde beleid, laten onze 
mandatarissen dit ook weten, dat is nu 
eenmaal de taak van een oppositiepartij als 
vertegenwoordiging van de bevolking. Dit 
wil niet zeggen dat CD&V  alles afkeurt, 
goede initiatieven kunnen steeds op onze 
steun rekenen. Onze gemeente staat im-
mers voor verschillende uitdagingen: de 
realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum 
en de vernieuwing van enkele belangrijke 
verbindingen zoals de Stationsstraat worden 
héél dringend. 

Het gemeentebestuur heeft via radio, TV 
en kranten bekendgemaakt dat de gemeen-
tebelasting zal verminderen van 7,5% naar 

7,4% vanaf  2016.
CD&V is enerzijds blij dat de gemeente 
ingaat op onze vraag om de € 54, die we 
moeten betalen aan IVAREM voor  het 
ophalen van het huisvuil, gedeeltelijk te 
compenseren door de gemeentebelasting te 
verminderen. Maar in feite is deze belas-
tingvermindering een Tax-shift
voor reeds eerder verhoogde belastingen 
(concessies op graven, administratieve stuk-
ken (reispas), stedenbouwkundige docu-
menten, bouwbelasting, buitenschoolse 
kinderopvang en de bewuste afvaltaks van 
€ 54) en afschaffen van subsidies voor o.a. 
zonneboilers, warmtepompen en papierop-
haling, alsook de verhoogde inkomsten van 
de bedrijfsbelasting.
Op onze website www.cdenvskw. be kunt 
u zelf een simulatie maken van wat deze 
belangvermindering van 0,1% voor u 
betekent.

U zal merken dat deze belastingverminde-
ring alle belastingverhogingen die we reeds 
gekregen hebben tijdens deze legislatuur 
niet compenseert.

Mag ik u alvast via deze weg namens 
CD&V Sint-Katelijne-Waver prettige fees-
ten toewensen? Misschien zien we elkaar 
op onze nieuwjaarsreceptie op 16 januari 
en kunnen we bij een hapje en een drankje 
nog eens bijpraten en gedachten uitwis-
selen.

Wilfried
Van den Acker
voorzitter CD&V 
Sint-Katelijne-Waver
wilfried.vandenacker@
telenet.be

sint-katelijne-waver.cdenv.be

informatieblad CD&V jaargang 15 - december 2015

SINT-KATELIJNE-WAVER

GOED GEZIND 

ONDERWEG



2
4

Reeds in 2012 had de vorige bestuursmeer-
derheid (CD&V/N-VA/onafhankelijken) 
nochtans wel opdracht gegeven om een 
bestek op te maken voor de restauratie 
van de pastorie. Toen al bleek dat er lek-
ken waren in het dak, dat de ramen en 
deuren aan vervanging toe waren en dat 
de enkele beglazing en de algemene toe-
stand van het gebouw het energieverbruik 
onnodig hoog deed oplopen. Voor de 
restauratiewerken kan tot 80 % subsidie 
bekomen worden van de hogere overheid. 

In 2013 beloofde het nieuwe bestuur aan 
de kerkfabriek om met dit dossier verder 
te gaan. Sinds dat jaar vraagt CD&V tij-
dens de bespreking van het gemeentelijke 
budget naar de stand van zaken. Elk jaar 
liet men uitschijnen hier mee bezig te zijn, 

maar in de praktijk 
is er niets mee ge-
beurd.

Tijdens de gemeen-
teraad van 9 novem-
ber stelde CD&V vast 
dat men het bedrag van 
250.000 € dat voor deze 
werken was voorzien, heeft 
geschrapt en pas opnieuw 
voorziet in 2017. 
Door dit uitstel vreest 
CD&V dat de pastorie stil-
aan onbewoonbaar wordt. 
CD&V heeft dan ook met 
aandrang gevraagd dat de 
restauratie bij hoogdringendheid kan uit-
gevoerd worden.

Eddy Vercammen
eddy.vercammen@telenet.be

GEMEENTEBESTUUR LAAT 
GEKLASSEERDE PASTORIE 
VERKROTTEN
In 2003 werd de pastorie van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver samen met de kerk, het raadhuis, de pomp en 
de omheiningsmuur in zijn geheel een geklasseerd 
monument. De huidige bestuursmeerderheid in Sint-
Katelijne-Waver van N-VA, Open-VLD en sp.a maakt 
geen werk van de dringende opknapbeurt die het 
mooie gebouw nodig heeft. 

INFOAVOND OVER (SAMEN)
WONEN, KOPEN EN LENEN
Op vrijdag 16 oktober organiseerde JongCD&V 
SKW haar eerste infoavond. Het thema betrof 
(samen)wonen, kopen en lenen. Om deze thema’s 
toe te lichten, konden we beroep doen op twee 
gastsprekers.

Als eerste kwam mevrouw Katrien Schryvers, Vlaams parlement-
slid, aan het woord. Zij focuste in haar presentatie voornamelijk 
op de voor-en nadelen van huwen en samenwonen. Vervolgens 
sprak lokale bankdirecteur Ivo Op de Beeck (zaakvoerder Argenta 
Op de Beeck) over de financiële aspecten die komen kijken bij een 
woonstaankoop. De 15-tal aanwezige jongeren kre-
gen bovendien een 
uitgebreide informa-
tiebundel mee naar 
huis. Kortom, het was 
een geslaagde avond!

BLOEMBAKKEN IN SLA(LO)
M(EUTER)STRAAT ZORGEN 
VOOR ONRUST

Zonder de bewoners in te lichten en zonder dat de bewoners 
het gevraagd hebben, heeft de gemeente bloembakken ge-
plaatst in de Slameuterstraat om de snelheid af te remmen. 
Aan een plantenkweker moest er ondertussen al een bloem-
bak worden verwijderd omdat de vrachtwagens niet meer 
van het terrein konden.
Had men eerst de bewoners geraadpleegd, dan had men die 
kosten kunnen besparen.
Onze nieuwe bestuursmeerderheid beweert 
de communicatie met 
de burgers hoog in het 
vaandel te dragen, maar 
dit toont weer eens aan 
dat dit loze woorden zijn.

Jan Van Asch
Jan.vanasch@icloud.com

Glenn Smets
Glenn.smets@msn.be
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WAAR ZATEN WE NOG DIT JAAR?

varkensruggen op de Berlaanbaanhaagje op de Leliestraat

NIET ELKE 
VERANDERING IS 
EEN VERBETERING
Welke van deze twee aanpassingen van 
fietspaden is volgens u de beste?
Varkensruggen in de Berlaarbaan: zo be-
schouwt het huidige bestuur een fietspad 
als veilig
Afgescheiden fietspad in de Leliestraat: zo 
beschouwt CD&V een fietspad als veilig

 h Tijdens de spullenmarkt in de Elzestraat op 16 mei werd door CD&V een actie 
ten voordele van het goede doel op touw gezet. 
De opbrengst van de actie, 150 Euro,  werd op 19 
september door Marijke Jacobs en Bert De Keyser 
in naam van CD&V Sint-Katelijne-Waver over-
handigd aan het bestuur van de vereniging ‘Fragiel 
X’ (www.fragiel.be).

 h Op onze brunch op 22 juni 2015

 h Op de jaarmarkt in Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 
6 september 2015

 h Op de jaarmarkt in het centrum  op 14 september 
2015

 h Op ons seniorenfeest op 26 september 2015

 h Op 17 oktober sloegen CD&V en Natuurpunt  de 
handen in elkaar bij het opruimen van de volle-
dige spoorwegzate vanaf  Zorgvliet tot in domein 
Roosendael. Een propere, opgeruimde spoorweg-
berm en meerdere gevulde vuilniszakken waren 
hiervan het resultaat.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Wilfried Van den Acker
(wilfried.vandenacker@telenet.be)
www.afdeling.sint-katelijne-waver.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/sint-katelijne-waver.

 
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 Ve
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Valentijnsontbijt
Zondag 14 februari 2016

Op zondag 14 februari 2016 brengt JONGCD&V Sint-Katelijne-
Waver een heerlijk vers ontbijt bij u aan huis. 

Wij bieden u een standaard ontbijt voor 2 personen aan € 20 
(€15 voor CD&V-leden).

♥ twee pistolets  ♥ 3 potjes confituur
♥ twee sandwiches ♥ 2 appelen
♥ twee croissants ♥ 2 pakjes peperkoek
♥ 6 botertjes  ♥ 2 flesjes fruitsap
♥ 4 sneden hesp ♥ 2 potjes yoghurt
♥ 7 sneden kaas

U kunt ook een luxe ontbijt nemen voor 2 personen met een extra flesje cava voor €25 (€20 voor CD&V-leden). 

Inschrijvingsformulier Valentijnsontbijt 14 februari 2016

Naam: ……………………………………………………………….
wenst het ontbijt geleverd op onderstaand adres in Sint-Katelijne-Waver:
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………….
tussen:  8u en 9u  9u en 10u  10u en 11u

standaard ontbijt voor 2 personen: ………x 20 Euro = ……… Euro
standaard ontbijt voor 2 personen (lid CD&V): ………x 15 Euro = ……… Euro
luxe ontbijt voor 2 personen: ………x 25 Euro = ……… Euro
luxe ontbijt voor 2 personen (lid CD&V): ………x 20 Euro = ……… Euro

Uw inschrijving is maar definitief na storting van ………Euro op rekening 

BE20 9731 2083 51656 van CD&V Sint-Katelijne-Waver met de vermelding “Valentijnsontbijt van 14 februari” en de 
naam.

Inschrijven kan tot vrijdag 5 februari 2016
1. door bovenstaand formulier ingevuld te bezorgen aan Clement Wuyts, Leemstraat 141, 2861 O.-L.-V.-Waver
2. op de website: http://sint-katelijne-waver.cdenv.be/valentijnsontbijt
3. per mail naar clement.wuyts@telenet.be
4. per telefoon bij Clement Wuyts: 015/61.28.51


