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Het partijbestuur 
stelt zich voor

Niettegenstaande het strenge winterweer trotseerden heel wat 
moedige CD&V-leden op 19 januari de koude voor de verkiezing 
van het nieuwe CD&V-bestuur. Tussen 19.00 en 20.00 u. konden zij 
hun stem uitbrengen in de parochiezaal van het centrum. Nadien 
voegden er zich nog andere sympathisanten, die CD&V een warm 
hart toedragen, bij op een warme, gezellige nieuwjaarsreceptie. 
Omstreeks 20.45 u. kon uittredend voorzitter Herman De Voeght  
de uitslag bekend maken van de verschillende kandidaten.
Lees het hier, op pagina 4!

We kijken vaak met argusogen naar 
politici en stellen ons vragen over het 
wisselend succes van de verschillende 
partijen.
Onze partij staat al decennia op de kaart 
en dat zal zo blijven. De waarden van de 
christendemocratie zijn immers univer-
seel. Zelfs als CD&V niet bestond, wa-
ren er mensen die geloven in de kracht 
van Verbinden, Versterken, Verzorgen 

en Vooruitzien. Wij stimuleren wie voor-
uit wil in de samenleving en trekken mee 
wie het moeilijk heeft. Dat is de enige 
garantie op een kwaliteitsvol leven voor 
alle Vlamingen, iedereen inbegrepen.
Wij streven naar een warme samenle-
ving waar ieder mens respect verdient. 
Dat wij de christelijke waarden volgen, 
betekent ook dat wij alle religies in hun 
eigenheid respecteren. Als ledenpartij 

passen wij de democratische principes 
toe op alle niveaus, in het bijzonder 
op het lokale niveau, te midden van de 
mensen. Als Christendemocraten zijn 
wij niet enggeestig, maar open van geest 
en kunnen onderscheiden wat de Vla-
ming dient en niet dient.

Wilfried Van den Acker
voorzitter CD&V Sint-Katelijne-Waver

wilfried.vandenacker@telenet.be



Het partijbestuur 
stelt zich voor

Geloofwaardigheid

Verder maken ook volgende mensen 
omwille van hun functie in de partij 
deel uit van ons partijbestuur:

“Efficiëntie is voor N-VA belangrij-
ker dan postjes” werd er gezworen. 
Na de verkiezingen heeft N-VA een 
bocht van 180 graden genomen en 
alle mogelijke schepenmandaten 

ingevuld, meer zelfs, er is nog een 
extra voorzitter van de gemeente-
raad aangeduid, die dan ook een 
bijkomende zitpenning binnenrijft. 
Men kon perfect een schepen of  de 

burgemeester als voorzitter aan-
duiden, dat kost niets extra aan de 
gemeentekas.

Merkwaardig is ook dat 2 N-VA 
gemeenteraadsleden tijdens de eerste 
gemeenteraad hun eed aflegden om 
zich de eerstvolgende al te laten 
vervangen door hun opvolgers en 
zelf  OCMW-raadslid te worden. 
Dit om in eerste instantie hun eigen 
plaats veilig te stellen, een gebrek 

Als kernvoorzitters werden 
verkozen voor Elzestraat  Ma-
rijke Jacobs, voor Waver Albert 
Van Acker, voor het Centrum 
Wilfried Van den Acker (a.i.) 
en voor Pasbrug-Nieuwendijk 
Arlette Simons.  Voor Vrouw 
en Maatschappij werd Anne 
Belmans verkozen en voor de 
senioren Raymond Van Cam-
penhout. De algemene voorzit-
ter werd, onder luid applaus, 
Wilfried Van den Acker.

Omdat de bevolking van Sint-Katelijne-Waver boven de 20.000 
inwoners was uitgegroeid , mocht de gemeente in principe een 
extra schepen benoemen. Een week voor de gemeenteraadsver-
kiezingen kregen wij allemaal nog een “beloftevolle” deurhanger 
van N-VA cadeau. Hierin stond letterlijk dat N-VA het extra sche-
penmandaat uit besparingsoverwegingen NIET zou invullen.
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Van links naar rechts:
Albert Van Acker, secretaris en kernvoor-
zitter Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Anne 
Belmans, voorzitter Vrouw en Maatschap-
pij, Wilfried Van den Acker, afdelingsvoor-
zitter en kernvoorzitter Centrum, Marijke 
Jacobs, ondervoorzitter en kernvoorzitter 
Elzestraat, Raymond Van Campenhout, 
voorzitter senioren, Arlette Simons, kern-
voorzitter Pasbrug-Nieuwendijk

Eddy Vercammen, fractielei-
der CD&V/Onafhankelijken 
in de gemeenteraad

Eric Janssens, provinciaal 
CD&V-bestuurslid

Paul Van Rompaey, fractie-
leider CD&V/Onafhankelij-
ken in de OCMW-raad

Chris Vervoort, provinciaal 
CD&V-bestuurslid



Wist u dat…

Een goed gezinde gemeente

… het CD&V-seniorenfeest dit jaar 
voor de 40ste keer plaatsvindt op 21 
september 2013 in de hallen van de 
veiling?
Senioren, hou deze namiddag alvast 
vrij!

… Raymond Van Campenhout herko-
zen werd als CD&V-seniorenvoorzitter 
voor de regio Mechelen?

… Eric Janssens en Chris Vervoort 
verkozen werden in het provinciaal 
CD&V-bestuur?

… de nieuwe schepen van leefmilieu 
(Samen-Anders, SP-A) op de gemeente-
raad van 4 maart de afschaffing van de 

gemeentelijke subsidie van €600 voor 
zonneboilers aankondigde?
CD&V vroeg om deze duurzame subsi-
die zeker te behouden tot het einde van 
2013, maar dit werd van tafel geveegd.

… de nieuwe schepen van leefmilieu 
belooft om het uitgespaarde bedrag te 
zullen gebruiken voor andere duurzame 
projecten, terwijl zijn collega schepen 
(Samen-Anders, Open VLD) dit puur 
als een besparingsmaatregel beschouwt?

… het nieuwe gemeentebestuur op de 
gemeenteraad van 4 februari bij meer-
derheid een meerjarenplanning heeft 
goedgekeurd die vol fouten staat?
Toen CD&V hierover vragen stelde, 

kon alleen maar geantwoord worden 
dat dit een meerjarenplanning ‘pro 
forma’ was. Het betreft hier wel een 
planning die het beleid van de komende 
jaren beschrijft!

… het nieuwe gemeentebestuur van 
plan is om de voorgevel van het oudste 
gedeelte van het Elisabeth- rusthuis 
af  te breken ondanks het feit dat deze 
gevel werd opgenomen in de inventaris 
van waardevol erfgoed?

… men de erfgoedraad hiervoor niet 
heeft geraadpleegd? 
Ging men niet anders communiceren?

Het CD&V-bestuur realiseerde onder 
andere de uitbreiding van het Speelhuis 
in de Elzestraat en de nieuwbouw van 
Robbedoes. Ook het ontwerp van een 
nieuwe kinderopvanglocatie voor de 

Dijkstappers werd klaargemaakt. 
Tijdens de vorige bestuursperiode 
werd het Lokaal Overleg Kinderop-
vang opgericht, een adviesraad waarin 
alle belanghebbenden op het vlak van 

kinderopvang vertegenwoordigd zijn en 
die regelmatig interessante infoavonden 
voor gezinnen organiseert. 

CD&V zal in de toekomst blijven ijve-
ren voor een sterk gezinsbeleid in onze 
gemeente.

Eric Janssens
Gemeenteraadslid 

CD&V Sint-Katelijne-Waver
eric.janssens7@telenet.be

CD&V heeft altijd een sterk gezinsbeleid gevoerd. Het vorige 
CD&V-gemeentebestuur heeft veel geïnvesteerd in kinderopvang, 
opdat ouders de zorg voor hun kinderen optimaal met hun werk 
kunnen combineren. 
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aan vertrouwen tegenover hun eigen 
partijgenoten?

Als het op postjespakkerij en graai-
cultuur aankomt, is de “Kracht van 
verandering” van N-VA alvast goed 
ingezet!

Eddy Vercammen
Fractieleider gemeenteraad CD&V 

Sint-Katelijne-Waver
eddy.vercammen@telenet.be

De prijs van deze verandering:

loon extra schepen € 50.406

onkosten allerhande extra schepen € 1.000

extra zitpenning voorzitter gemeenteraad € 2.364

TOTAAL: € 53.770   

TOTAAL voor de volledige legislatuur: € 322.620
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De waarheid over de financiële toestand 
van de gemeente op 31/12/2012
In het blad van “Samen Anders” vonden 
we een toch wel merkwaardige tekst over 
de gemeentelijke financiën met als titel “ge-
meente heeft put van 1 miljoen euro!”
Op 22 januari heeft de dienst financiën van 
onze gemeente aan de raadsleden toegelicht 
dat de gemeente eind 2012 over een posi-
tief  saldo van 2.792.682 € beschikte op haar 
rekening. Het is dus een raadsel waar Samen 
Anders zijn bewering vandaan haalt.
De schrijver van het bewuste artikel 

vermijdt verder om over de gemeentelijke 
schuldenlast te spreken. CD&V heeft er 
de afgelopen legislatuur voor gezorgd dat 
de gemeentelijke schuld, die begin 2007 
24 miljoen euro bedroeg, op het einde van 
2012 gedaald was tot net 15 miljoen. 
We zullen als CD&V waakzaam blijven en 
er voor zorgen dat er steeds een eerlijke 
communicatie zal gevoerd over de gemeen-
telijke financiën. 
Ter vergelijking tonen we hier ook nog eens 

een overzicht van de schulden van de ge-
meenten in het arrondissement Mechelen. 
Aan u om te oordelen. Laat ons hopen dat 
de nieuwe beleidsploeg het voorbeeld van 
Mechelen niet volgt (schulden begin 2007: 
80 miljoen, schulden nu: 188 miljoen euro).

Eddy Vercammen
Fractieleider gemeenteraad CD&V 

Sint-Katelijne-Waver
eddy.vercammen@telenet.be

In de vijftiger jaren van vorige eeuw was 
hij leraar aan het Sint-Romboutscollege. 
Met zijn scherpe en onmiddellijke geest 
had hij zich reeds doen opmerken in het 
sociale leven van de Elzestraat. Het was dan 
ook normaal dat hij vanuit deze woonkern 
toetrad tot de christelijke verweeractie in de 
schoolstrijd van de jaren 1954-1958.
In de politieke reorganisatie van onze 
gemeente zou August Van Calster, samen 
met enkele geëngageerde jongeren, de kern 
vormen van de plaatselijke Christelijke 
Volkspartij. Mede door zijn werkkracht zou 
hij als gemeenteraadslid, schepen, burge-
meester en provincieraadslid een vooraan-

staande politieke rol spelen.
‘Politiek’ is de ordening van de gemeen-
schap. Vertaald in termen voor onze 
gemeente is dit er mede voor zorgen dat 
de bewoners in welvaart en welzijn kunnen 
leven. Dit werd concreet gerealiseerd door 
de modernisering van het wegennet, de 
nieuwbouw of  verbouwing van de scholen, 
de bouw van drie zwembaden, de aanleg 
van parkeerplaatsen, de zorg  voor en de 
vrijwaring van het cultuur-historisch erf-
goed (Sint-Michielskasteel, Erf  en Heem, 
Midzeelhoeve).
In al deze realisaties was Gust een voor-
trekker en voortduwer. Hij was meer een 

‘doener’ dan een 
denker. En wanneer 
hij soms te vlug 
een beslissing nam, 
luisterde hij toch 
steeds naar nieuwe 
objectieve tegen-
argumenten en legde zich er bij neer. En 
wrok of  tegenwerking kende hij niet. Hij 
stak nooit iets in de mouw. Dit verraadde 
zijn  Bourgondisch-Roomse levenshouding:  
een Calvinist was hij hoegenaamd niet!
En als hij deze lijnen zou lezen, dan zie ik 
hem schalks glimlachen, even pinken… en 
monkelen: ‘Ge hebt dat nog mild gedaan, 
vriend,.. en als ge later hier ook boven 
komt, dan drinken we allebei ne goeien 
Duvel!’

Michel Van Dessel
volksvertegenwoordiger 

voor de CVP vanaf 1965 tot 1981
ere-burgemeester van 

Sint-Katelijne-Waver 

Op 14 februari 2013 overleed August Van Calster (geboren op 18 
oktober 1935), oud-burgemeester van onze gemeente. ‘Over de 
doden niets dan goed’. Iemand moet overlijden of weg zijn, om 
dan pas het positieve van de mens in kwestie te beseffen. Ook en 
vooral in de politiek. Samen met zijn tijdgenoten bracht hij maat-
schappelijke rust en politieke stabiliteit in de gemeente. Daarom 
deze postume beschouwingen over Gust Van Calster.

In memoriam August Van Calster


