
sint-katelijne-waver.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 13 - OKTOBER 2013

Op 24 juni besliste het bestuur van N-VA/Open-VLD/SP.a 
plots, zonder enig overleg met de betrokken verenigin-
gen en zonder advies van de jeugd- en milieuraad, om de 
papierophalingen in de toekomst door een privéfirma te laten uitvoeren. Enkele dagen later werden de 
verenigingen met een droog e-mailtje op de hoogte gebracht dat zij vanaf 1 januari 2014 bedankt wor-
den voor bewezen diensten. U begrijpt dat dit als een donderslag bij heldere hemel overkwam net voor 
het drukke kampseizoen.
Lees meer hier, op pagina 4!

RESPECTLOOS?

De verenigingen van onze gemeente zijn plaatsen waar mensen zich engageren, 
verantwoordelijkheid opnemen en zichzelf  ontplooien. Zij bouwen samen aan een 
leefomgeving met meer gemeenschapszin, solidariteit en wederzijds respect. Dat 
sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere mensen in beweging zodat onze 
gemeente bruist. Al die inzet verdient alle mogelijke steun en respect.
De gemeente moet hierbij een actieve en duidelijke maar vooral aanvullende rol 
spelen door het verenigingsleven te ondersteunen op financieel, materieel, logistiek 
en publicitair vlak. Onze partij wil hier op een positieve manier aan meewerken maar 
zal ook reageren wanneer er beslissingen worden genomen die niet stroken met onze 
visie.

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

wilfried.vandenacker@telenet.be



In het beleidsplan van de meerderheid 
staat letterlijk: “We houden structu-
reel overleg met de jongeren, sowieso 
maandelijks met de jeugdraad, maar we 
overleggen ook met andere betrokken 
actoren”. De praktijk wijst dus uit dat het 
bestuur haar eigen principes naast zich 
neer legt.
Eddy Vercammen, Eric Janssens en Sven 
Vercammen (CD&V), alle drie schepen 
van Jeugd geweest, vertellen: “Wij heb-
ben er in het verleden alles aan gedaan 
om de ophalingen door de verenigingen 
te behouden. Zo werd reeds in 1995 de 
gemeente door de afvalintercommunale 
onder druk gezet om de ophalingen door 
een privéophaler te laten gebeuren. Na 
lang onderhandelen hebben we dit toen 
in handen van de jeugd kunnen houden. 
Ook in 2006 deed zich hetzelfde scenario 
voor. Toen onze CD&V-mandatarissen 
naar Brussel trokken om het bestaande 
systeem te verdedigen is men opnieuw op 
onze vraag ingegaan.”
Het is voor CD&V dan ook wraakroe-

pend dat de huidige burgemeester nu al 
deze inspanningen met één pennentrek 
onderuithaalt. Een van de “excuses” van 
de burgemeester was dat hij onder druk 
stond van IVAREM omdat anders de 
ophaalkalender niet tijdig klaar zou zijn. 
Wat ons in zijn argumentatie vooral stoort 
is dat hij enkel de nadelen van het systeem 
met de verenigingen opsomt en nergens 
over de voordelen spreekt. 
Als men dan ook weet dat destijds het ini-
tiatief  om het papier op te halen door de 
verenigingen zélf  genomen werd en dat 
pas achteraf  de gemeente de coördinatie 
op zich heeft genomen, is de beslissing 
van het huidige bestuur totaal respectloos!
Op 22 augustus werd er een bijeenkomst 
georganiseerd waarop de verenigingen 
gevraagd werd om alternatieven voor te 
stellen. Dit is de wereld op zijn kop: eerst 
neemt men een beslissing waarbij één van 
de grootste inkomsten van de verenigin-
gen weggenomen wordt, en daarna moe-
ten de verenigingen zélf  met alternatieven 
voor hun financiering voor de dag komen. 

CD&V vraagt de beslissing om de pa-
pierophalingen af  te schaffen terug in te 
trekken en éérst via een goed structureel 
overleg met o.m. de jeugdraad, cultuur-
raad en milieuraad na te denken over 
andere manieren van ondersteuning voor 
de verenigingen.

Eric Janssens
Gemeenteraadslid CD&V 

Sint-Katelijne-Waver
eric.janssens7@telenet.be

De excuses van burgemeester 
Kristof Sels (N-VA), bevoegd 
voor jeugdbeleid, voor de ge-
brekkige communicatie rond de 
papierophaling klonken weinig 
geloofwaardig en kwamen wel 
rijkelijk laat. Overleg met de be-
trokken verenigingen? Niet no-
dig? Advies jeugdraad? Oeps, 
vergeten? Advies milieuraad? 
Niet aan gedacht? Raadscom-
missie? Onbelangrijk? Blijkbaar 
zijn de verkiezingsbeloftes van 
N-VA over inspraak, communi-
catie en dialoog een lege doos.
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Respectloos

Via deze weg roepen wij alle Katelijne-
naars op om onze jeugdverenigingen 
voor de allerlaatste keer te steunen door 
zo veel mogelijk papier buiten te zetten 
tijdens de laatste ophalingen:
Centrum: 2 november
Pasbrug-Nieuwendijk: 9 november
Onze-Lieve-Vrouw-Waver: 16 novem-
ber
Hagelstein en Elzestraat: 23 november

Veel mensen reageerden op onze ‘papier hier’-actie zowel op de jaarmarkt 
in Waver als in het Centrum door mee hun handtekening te zetten onder 
onze petitie met de vraag voor het behoud van de papierophalingen.

VZW Toerisme Sint-Katelijne-Waver behaagt
Op de gemeenteraad van 24 juni had 
de voorzitter van Toerisme Sint-Kate-
lijne-Waver vzw, Jan Van Itterbeeck 
(N-VA) de eer om het jaarverslag en 
de jaarrekening van 2012 toe te lichten. 
Toen wij hem ondervroegen over de 
ondersteuning van de gemeente, bleek 

dat het bedrag van de toelage door de 
gemeente niet gekend was. Was het nu 
60 000, 62 000, of  
64 000 euro?
Gelukkig kon An Coen, schepen van 
Financiën (N-VA) het juiste bedrag 
na enig opzoekwerk terugvinden in 

het dossier. Is dit de toekomst van het 
toerisme in onze gemeente of  behoren 
wij binnenkort bij Toerisme Mechelen, 
zoals het voorzitter Van Itterbeeck zelf  
zo graag “behaagt”?
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Het nieuwe woonzorgcentrum:
stand van zaken
Een jaar geleden was het dossier voor 
de bouw van een nieuw woonzorgcen-
trum klaar voor uitvoering. Omdat dit 
project één van de grootste financiële 
investeringen van onze gemeente  van 
de laatste jaren is, achtte de toenmalige 
bestuursmeerderheid van CD&V/N-
VA en Onafhankelijken op het einde 
van de legislatuur in 2012 het beter om 

het groen licht voor de start van de 
werken over te laten aan de nieuwe be-
stuursmeerderheid. Dit om de nieuwe 
bestuursmeerderheid de gelegenheid te 
geven haar eigen accenten in dit dossier 
te kunnen leggen. Ondertussen zijn we 
weer een jaar verder en staat men met 
dit dossier nog steeds even ver.

Tien voor Taal
In 2004 publiceerde N-VA een artikel 
“Hoeveel op 10 voor taal in uw Ge-
meente”. Hierin lazen we het volgende: 
“Het “Management”, zoals ze zich 
noemen, (de beleids-verantwoordelij-
ken) van ons gemeentekasteel blinken 
blijkbaar uit in het gebruik van Engelse 
slogans, kreten en woorden in zoverre 
zelfs dat bij medewerkers het ongenoe-
gen groeit. Misschien moeten deze me-
dewerkers zich ook maar tot de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht wenden 
om hier een einde aan te maken. Waar 
gaan we naartoe? Men vergeet op het 
gemeentehuis dat talenkennis niet het-
zelfde betekent als verloochening van 

zijn moedertaal.

Als besluit vragen wij ons af  hoe het 
gemeentebestuur met dit taalgebruik 
“al” de inwoners van de gemeente op 
een klare wijze bereikt.”

En laat ons op de gemeenteraad van 2 
september ll. toch wel volgende woor-
den uit hun mond horen komen: ‘wake 
up call’, ‘tips and tricks’, ‘gentleman’s 
agreement’, ‘gedispatched’, ‘website’. 
Wat zou de schrijver van het artikel in 
2004 hier nu van vinden? Er is inder-
daad wat veranderd bij N-VA.

Wist u dat…
… de huidige meerderheid beweert dat 
CD&V alle laden heeft leeggemaakt en 
er niets overblijft van de dossiers? 
Alle dossiers uit het verleden bevinden 
zich wel degelijk bij de gemeentelijke 
ambtenaren, waar ze thuishoren.

… N-VA het gemeenteblad (gedrukt 
met gemeenschapsgeld) gebruikt om 
reclame te maken voor hun barbecue? 
Het Seniorenfeest van CD&V op 
dezelfde datum wordt echter niet ver-
meld. CD&V heeft dit trouwens nooit 
gedaan.

… het aantal vertegenwoordigers voor 
de landbouw- en tuinbouwsector in de 
Gemeentelijk Commissie voor Ruimte-
lijke Ordening werd gehalveerd zodat er 
onder andere een plaats vrijkwam voor 
een collega van schepen De Pauw die 
niet in onze gemeente woont?

… een onderzoek van de KUL uitwijst 
dat CD&V erg populair is bij 16-jari-
gen? 
25,51 % van deze leeftijdsgroep zou 
CD&V kiezen indien zij mochten stem-
men.

… ons nieuw bestuur beloofd had 
inspanningen te doen om de buslijnen 
1 en 3 te behouden? 

… het schepencollege niettemin aan De 
Lijn de toelating heeft gegeven om de 
wachthokjes te laten verwijderen op het 
traject van die lijnen?
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In memoriam
Vera Boeckxstaens
Op 27 juli 2013 overleed Vera Boeckxstaens (weduwe 
Slaets) in Sint-Katelijne-Waver op 74-jarige leeftijd. Vera 
was gedurende 12 jaar gemeenteraadslid voor CVP. In 
1970 was zij voor het eerst verkozen in Onze-Lieve-
Vrouw-Waver en werd na de fusie nog tweemaal herkozen 
als gemeenteraadslid in 1976 en 1982. Zij was ook bekend 
in de kringen van KAV, KVLV en de vrouwenafdeling van 
Gaaf  d’Elissem. Na het overlijden van haar man zette Vera 
samen met haar dochter het bedrijf  van René verder. De 
laatste jaren, sinds zij in het Centrum woonde, sukkelde 
zij geregeld met haar gezondheid maar toch kwam haar 
overlijden nog onverwacht.

Edgard De Samblanx overleed op 30 juli 2013 op 79-ja-
rige leeftijd. Hij was in 1970 voor het eerst verkozen in 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Met de fusie in 1976 werd hij 
verkozen voor CVP en volgde na vier jaar zijn vriend dr. 
Gevers op als schepen voor de fusiegemeente Sint-Katelij-
ne-Waver. In 1982 werd hij herkozen en nam terug plaats 
als gemeenteraadslid. Hij was als prefect van het Sint-
Romboutscollege begaan met de opvoeding van de jeugd. 
Vanuit dit oogpunt was hij ook bijzonder begaan met het 
onderwijs in onze gemeente. Zo lag hij mee aan de basis 
van de fusie tussen de kleuter- en lagere scholen van Onze-
Lieve-Vrouw-Waver. Hij was als actieve parochiaan begaan 
met het wel en wee van zijn parochie Hagelstein met o.m. 
de Lourdesgrot naast zijn woning in de Rozenlaan. In Wa-
ver was hij o.m.  bestuurslid van de Kon. Fanfare St.-Ceci-
lia. Maar Edgard was vooral begaan met mensen. Getuige 
daarvan zijn tomeloze inzet bij Ziekenzorg. 

Alles samen -werk, politiek en vrije tijd- steeds onder de 
leuze: “mensen graag zien, da’s mijn hobby”.

Edgard De Samblanx

Vera  Boeckstaens (Slaets) zoals zij gekend was in 
haar bedrijfswagen.

Links Edgard De Samblanx bij de overdracht van 
de bevoegdheden van schepen dr. Gevers  

(laatste burgemeester van O.L.V.-Waver)

CD&V biedt zijn oprechte deelneming aan de families 
Slaets- Boeckxstaens en De Samblanx-Slaets aan.

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

raymond.van.campenhout1@telenet.be

Op 10 augustus vond 
onze barbecue plaats 
in de chalet van FC 
Nieuwendijk. 
Felicitaties voor de 
kernleden van 
Pasbrug-Nieuwendijk 
voor de puike 
organisatie!


