
 

TOESPRAAK VAN ONZE GEWEZEN BURGEMEESTER EDDY VERCAMMEN 

Beste vrienden en collega’s senioren, 

Vooreerst wil ik jullie ook in mijn naam van harte welkom heten op dit CD&V 

seniorenfeest. 

Wanneer ik jullie vorig jaar als Burgemeester een aantal beloftes deed, moet 

ik jullie spijtig genoeg vandaag meedelen dat ik samen met de CD&V ploeg 

een aantal zaken niet heb kunnen waarmaken. 

Dit heeft uiteraard te maken met het politiek landschap dat ook bij ons 

hertekend werd. Net als in onze buurgemeenten Bonheiden – Putte – Duffel - 

Willebroek – Keerbergen – Lint en Boom werd er door een bepaalde partij 

een vernietigingsstrategie toegepast. Waar mogelijk werd de partij met de 

zetelende Burgemeester opzij geschoven. Voor Sint-Katelijne-Waver 

betekende dit dat een samenwerking van 6 jaar eenzijdig door onze 

coalitiepartner werd beëindigd om “de kracht van de verandering” te laten 

spelen. 

Na 9 maanden kan ik U reeds een beeld geven van wat die kracht betekent. 

- Het Woon-Zorgcentrum waarvan de plannen eind vorig jaar klaar 

waren om een uitvoeringsdossier goed te keuren werd duidelijk door 

de nieuwe meerderheid gekelderd. De door ons gedeeltelijk bewaarde 

voorgevel met kapel moest verdwijnen. 10 maand later stelt men vast 

dat dit dorpsgezicht moet blijven van de hogere overheid. Gevolg is dat 

men terug naar de door ons goedgekeurde plannen moet grijpen. 

- De door onze jeugdverenigingen geprezen papierophalingen zouden bij 

beslissing van de Burgemeester en tevens schepen van Jeugd vanaf 

2014 niet meer mogen doorgaan. De jeugdverenigingen zouden 

hierdoor samen 50.000 € gemeentelijke subsidies verliezen. Hierover 

werd vooraf geen enkele communicatie gevoerd door de nieuwe 

meerderheid met de jeugdverenigingen. 

 Vandaag kan u, door een handtekening te plaatsen onder een petitie 

 met als vraag het behoud van de ophalingen door de 



 jeugdverenigingen, de foutief genomen beslissing trachten terug te 

 schroeven. 

- De opslag van de maaltijden van het OCMW en eenmalig forse 

verhoging van de dagprijs in het rusthuis werden eveneens zonder 

overleg met de bewoners of politieke fracties genomen. 

- De aanleg van de noodzakelijke multifunctionele zaal aan de school 

Dijkstein, waarvoor wij in 2012 nog een raadsbeslissing namen om de 

start van de werken met subsidies in 2013 te laten plaatsgrijpen, werd 

voorlopig verschoven. 

- Het dossier Lange Zandstraat/Beukendreef waarvan de eerste fase 

(Lange Zandstraat en Kalkoenstraat) dit jaar zou kunnen van start gaan 

werd eveneens naar een later tijdstip verschoven. 

- De aanpassing van het kruispunt Zandstraat-Mechelsesteenweg 

waarvoor de kredieten voor uitvoering waren voorzien in 2013 werden 

nu geschrapt. 

- Het gesubsidieerd dossier voor de verdere restauratie van de kerk en 

de pastorie in O.-L.-V.-Waver werd met de kerkfabriek besproken 

zonder hier gevolg aan te geven. Het bracht de nieuwe meerderheid op 

het idee om de verzekering van de glasramen van de kerk stop te 

zetten. Bij beschadiging van de glasramen zou er melkglas geplaatst 

worden. De Burgemeester is blijkbaar niet op de hoogte van de 

restauratie in 1994 met subsidies van de overheid. Gevolg is wel dat 

het brandglas dan ook moet bewaard blijven. 

- Bij het plaatsen van een persleiding in de Groenstraat zal er slechts 1 

baanvak opengebroken worden. Het nieuw bestuur is niet akkoord om 

de ganse rijbaan te vernieuwen noch het gescheiden stelsel van 

riolering aan de woningen toe te passen. 

Beste vrienden, het was zeker niet mijn bedoeling om andermans fouten te 

benadrukken, maar de net aangehaalde feiten wilde ik jullie toch niet 

onthouden. 

Wij zullen met onze fractie alles kritisch blijven opvolgen en trachten de door 

ons opgestarte zaken er toch door te krijgen. 

- De doortrekking R6 zal tegen de zomer van volgend jaar een feit zijn en 

de kruispunten R6 – Liersesteenweg en R6 – Antwerpsesteenweg zullen 



met bruggen gerealiseerd worden. Hierover hebben we op regelmatige 

basis samen gezeten met onze Minister-President die we straks mogen 

begroeten en Minister Crevits die op dit ogenblik deze werken onder 

haar bevoegdheden heeft. 

- We zullen blijven ijveren om de huidige gezonde financiële toestand 

van de gemeente te behouden zonder belastingverhogingen. 

- De verbreding van de Kruisweglei tussen Wavervelden en 

Kerkhoflei/Schrans zullen wij prioritair naar voor schuiven gezien de 

rioleringsproblematiek van de Schranswijk nu kan opgelost worden. 

- De aanpassing van het marktplein waar op dit ogenblik de wagens soms 

muurvast staan op de rotonde willen wij gerealiseerd zien. 

- Het dossier Woon-Zorgcentrum willen wij dringend gefinaliseerd zien 

zonder de erkenning te verliezen. 

- De aanpassingen aan de stationsomgeving, waarover wij in ons 

programma een duidelijke visie hadden ontwikkeld, willen wij 

eveneens gerealiseerd zien. 

- De volgende raad zullen wij aan het hoofd van de politie –

Burgemeester – vragen om dringend actie te ondernemen tegen de 

inbraakplaag die er op dit ogenblik heerst in onze gemeente. U kan er 

van opaan dat wij met een “we zullen het meenemen” niet akkoord 

zullen zijn. 

Beste vrienden, 

Met de ganse CD&V ploeg zullen wij zowel op de gemeente als in het OCMW 

onze stem duidelijk laten horen. 

Mocht uzelf moeilijkheden ondervinden met,  het volgens ons, op dit 

ogenblik onverantwoord besturen van onze gemeente laat het ons gerust 

weten zodat wij als mandatarissen kunnen opkomen voor de democratische  

rechten. 

 

Eddy Vercammen 


