
Editie 2012

Beste senior,

Op 14 oktober 2012 zijn er gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Dit
belet ons niet u uit te nodigen op het jaarlijks gratis ‘ons senioren feest’.
Op 22 september 2012 om 13.30u. gaat dit voor de  39ste keer van start
in de veilinghallen aan de Mechelsesteenweg (ingang Kem pe narestraat). 

Servais Verherstraeten staatssecretaris voor staatshervorming (splitsing
Brussel-Halle-Vivoorde) verzorgt de gelegenheidstoespraak. Hij zal ons
kort toelichten wat de gevolgen zijn voor onze senioren bij overheveling
van nationale bevoegdheden naar Vlaanderen.

Voor de animatie strikten wij voor u: Jacques Raymond en Ingriani met
liedjes van toen. De kandidaten van de CD&V en Onafhankelijken voor
14 oktober 2012 worden een na een aan u voorgesteld. Alle senioren van
onze gemeente zijn hartelijk welkom, zowel ‘oude’ als ‘jonge’ senioren.

Het programma ziet er uit als volgt:

13.30u. Welkom door CD&V voorzitter Herman De Voeght;
13.45u. Optreden van Jacques Raymond en Ingriani;
14.30u. Pauze;
15.00u. Gelegenheidstoespraak door Servais Verherstraeten;
15.25u. 2de deel van het optreden van Jacques Raymond en Ingriani;
15.45u. Toespraak van burgemeester Eddy Vercammen en

aansluitend de voorstelling van alle kandidaten;
16.15u. Gratis koffie, broodjesmaaltijd met koffiekoek;
16.45u. Verkoop tombola en afhalen van de prijzen;
17.45u. Afronden en toog open tot…

De deuren zijn open vanaf 12.30u.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten.

Uw burgemeester 
Eddy Vercammen

Zal jij dan nog voor mij zorgen?



Onze senioren
op de CD&V -lijst

Jan Van Asch schepen van Mobiliteit en Openbare
wer ken vinden wij op de vijfde plaats. Naast zijn
voltijdse job als schepen is Jan actief lid van OKRA. Om
zich te ontspannen en om jong en fit te blijven doet
hij daarom mee aan fitness woensdagvoormiddag.

Gemeenteraadslid, lid van de politieraad en ‘duivel
doet al’Willy Van Looywerpt zijn gewicht in de schaal
als lijstduwer (27ste plaats). Als lid of bestuurslid van
vele Katelijnse vere nigingen weet hij wat reilt en zeilt
in Sint-Katelijne-Waver. Zijn slogan: ‘waar een wil is,
is de Willy’ zegt dan ook alles.

Paul Van Rompaey is voltijds voorzitter van het OCMW
en kiest voor een warme, actieve en sociale gemeente.
In iedere buurt van onze gemeente moet het aan -
genaam, gezellig en veilig zijn om te wonen met alle
voor zieningen kort bij huis. 
Hij staat zevende op de lijst.

Rik Cruyplants is fractieleider van CD&V in de gemeen -
 te   raad, lid van de politieraad BODUKAP en staat op
de 16de plaats. Hij volgt de politiek van nabij en doet
er alles aan om onze gemeente financieel gezond te
houden. Sinds zijn pensioen is zijn hobby fietsen.

Ward Liekens (11de plaats als Onafhankelijke) is
gewezen rijkswachter en vertrouwd met (verkeers)
veiligheid, mobi liteit en de veiligheid van inwoners
vooral senioren. Hij is actief bij de senioren van de
politie en andere senioren organisaties. Hij begeleid
ook, als hobby, tal van wieler koersen per moto.

Rezi Devriendt (23ste plaats) is gewezen gemeente -
raadslid en OCMW voorzitter (1983 – 1998). Zij was
een gewaar deerde turnlerares van het Sint-Ursula-
Instituut. Sinds haar pensioen heeft zij een
sportuitlaatklep gevonden bij de volleybalploeg van
OKRA – Sint-Katelijne-Waver Centrum.

Agnes Notelé (25ste plaats) is een gedreven vrij wil -
ligster voor gezonden en zieken, jongeren en ouderen
van zieken zorg. Zij schuwt ook Justitieel welzijnswerk,
bijzondere jeugdzorg en ontwik ke lings hulp niet.
Solidariteit ten bate van andere mensen is voor haar
hét sleutelwoord.

Editoriaal

Gedurende de voorbije zes jaar hebben de CD&V-senioren hun oor
te luisteren gelegd bij de sociale ouderen ve re ni gingen OKRA en
Landelijke Gilde. Dit resulteerde in concrete resultaten bij de
afhandeling van hangende dossiers via onze CD&V–manda ta ris sen.

Zes jaar heeft CD&V/N-VA gesteund door Onafhankelijken onze
gemeente geleid. Deze meerderheid is erin geslaagd de meeste
vragen van onze senioren gunstig te beantwoorden, zonder grote
weerslag op de financiële toestand van onze gemeente. Zo
werden: de openingsuren van het gemeente huis aangepast,
alternatieve fietspaden uitgevoerd, de vrij wil ligers  opgeleid en in
de bloemen gezet, 35 flats voor senioren gebouwd.  Er werd een
seniorenconsulent in dienst genomen, bestaat de moge lijk heid om
assistentiewoningen te bouwen. De plannen voor een nieuw
Woonzorgcentrum zijn klaar. Daarnaast werd het gratis openbaar
vervoer voor 60 tot 64-jarigen en de seniorenreis behouden.

Andere initiatieven die in de vorige zes jaar niet konden gerea -
liseerd worden of niet van toepassing waren komen in ons nieuwe
programma aan bod.

Naast het behoud van de bestaande maatregelen voor senio ren,
wordt vooral aandacht besteed aan hun mobiliteit. Het gemeen -
tebestuur zal de nieuwe dienstregeling van de Lijn evalueren en
bijsturen waar nodig. CD&V en Onaf han ke lijken blijven aan -
dringen voor ontbrekende lijnen. Er wordt een Masterplan voor -
gesteld als oplossing voor de Stations omge ving. Dit zal het
voorwerp uitmaken van samenspraak met de NMBS, De Lijn en de
provincie Antwerpen. Het is een alternatief voor het voorstel in
het OKRA-zilverboek.

Voor onze senioren blijft een inclusief beleid (nergens uit ge slo ten
worden) de grote uitdaging. Zo zal de communicatie onze
blijvende aandacht krijgen ... voor iedereen bereikbaar blijven.
Immers niet iedereen beschikt over een PC. Zo blijft  informatie
via de gewone kanalen erg belangrijk. Ook de seniorengids moet
een hulp zijn voor alle senioren om niet uitgesloten te worden van
o.a. specifieke  premies.

Het uitgebreid  programma van CD&V-Onafhankelijken vindt u
over enkele dagen in uw brievenbus.

Raymond Van Campenhout
Voorzitter CD&V-senioren
Sint-Katelijne-Waver

Van links naar rechts:
Paul Van Rompaey, Rezi Devriendt, Ward Liekens, Rik Cruyplants, Willy Van Looy, Jan Van Asch en Agnes Notelé


