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2014 is bijna voorbij. Het moment om terug te kijken en te eva-
lueren wat goed en minder goed was. Ook het moment om nieu-
we voornemens te formuleren en te hopen dat we ze allemaal 
gerealiseerd krijgen. Tal van uitdagingen staan ons te wachten: 
het nieuwe woonzorgcentrum, het verbeteren van de verkeers-
leefbaarheid in onze kernen en aan het station, wegenwerken… 
CD&V blijft gaan voor het versterken van het sociale weefsel 
door initiatieven die onze inwoners, verenigingen, vrijwilligers 
en ondernemers samenbrengen. Omdat kinderen onze toekomst 

zijn, verdienen zij alle kansen. Het is dus heel belangrijk dat ge-
zinnen zich gesteund en omringd voelen door andere gezinnen, 
buren, verenigingen, scholen, professionele diensten…
CD&V is zich bewust dat elk gezin uniek is. Alle vormen van 
diversiteit zijn vertegenwoordigd: levensbeschouwing, sekse, 
geaardheid, leeftijd, handicap, afkomst… In die diversiteit schuilt 
heel wat potentieel. Het maakt onze samenleving breder, warmer 
en creatiever, ook al zorgt het soms voor verwarring of  frus-
tratie. Dit kan leiden tot wrijving. Maar wrijving betekent ook 
energie. Deze energie als motor durven én kunnen gebruiken 
voor vernieuwing en verbetering, dát is de uitdaging. CD&V 
werkt mee om de ontspanningsmogelijkheden en vrijetijdsbe-
leving in onze gemeente op een realistische wijze te stimuleren. 
Wij ijveren voor een open communicatie, dialoog en inspraak. 
Mag ik u alvast namens CD&V Sint-Katelijne-Waver prettige 
feesten toewensen? Misschien zien we elkaar op onze nieuw-
jaarsreceptie op 10 januari en kunnen we bij een hapje en een 
drankje nog eens bijpraten en gedachten uitwisselen.

Wilfried Van den Acker

voorzitter CD&V Sint-Katelijne-Waver

wilfried.vandenacker@telenet.be

SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST

Nieuwjaarsreceptie
CD&V Sint-Katelijne-Waver nodigt u allen vriendelijk uit op de 
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 januari 2015 om 20 uur, 
in ‘Ons Parochiehuis’, Clemenceaustraat 111, Sint-Katelijne-Waver.

Als gastspreker verwelkomen we Koen Geens, minister van Justitie.
Een warme oproep vanuit de CD&V Elzestraat die dit jaar de receptie verzorgt.
Tot op zaterdag 10 januari!

Het CD&V-bestuur Sint-Katelijne-Waver
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Het huidige gemeentebestuur (N-VA-
SP.A-VLD) besliste uit besparings-
overwegingen om tot een naar eigen 
zeggen “light”-versie over te gaan en de 
plannen aan te passen. Dit werd op de 
gemeenteraad van oktober 2014 toege-
licht. “Als CD&V-fractie hebben wij er 
geen probleem mee dat er in dit dossier 
om financiële redenen zaken uitgesteld 
worden” aldus gemeenteraadslid Eric 

Janssens (CD&V), “maar wij zijn niet 
akkoord dat er enkele essentiële zaken 
uit het dossier geschrapt werden”. 

Door deze besparing zal een belang-
rijk deel van het gebouw niet meer 
gebruikt kunnen worden. Zo vervangt 
men de dakisolatie door een isolatie 
van de vloerplaat in de zolder, zodat de 
voorziene cultuurzolder er niet komt 

en deze interessante polyvalente ruimte 
ongebruikt blijft. De geplande lift die 
tot op de zolder zou reiken komt er 
ook niet. “Het niet voorzien van de 
dakisolatie waarbij de multifunctionele 
zolder niet door verenigingen en parti-
culieren gebruikt kan worden, hypothe-
keert belangrijke interessante toekomst-
mogelijkheden van dit waardevolle 
gebouw”, besluit Eric Janssens.

“Light” is niet altijd gezond
Het restauratiedossier van het Sint-Michielskasteel legde een lan-
ge weg af. Enkele onverwachte hindernissen lagen op weg om tot 
een snelle, grondige restauratie te kunnen overgaan. In 2012 kon 
het toenmalige CD&V-bestuur het restauratie- en subsidiedossier 
aan de bevoegde Vlaamse Minister overmaken. Het CD&V-bestuur 
koos voor een maximaal gebruik van het kasteel en de zijgebou-
wen door verenigingen en inwoners.
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Eddy Vercammen
ereburgemeester, gemeenteraadslid, 
fractieleider voor de gemeenteraad en 
politieraadslid
Molenstraat 129, 
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
eddy.vercammen@telenet.be
0478 32 45 98

Eric Janssens
gemeenteraadslid
Valkstraat 25, 
2860 Sint-Katelijne-Waver
eric.janssens7@telenet.be
0473 93 73 21

Hilde Van de Werf
gemeenteraadslid
Molenvelden 12, 
2860 Sint-Katelijne-Waver
hilde.van.de.werf@pandora.be
0478 75 56 52

Jan Van Asch
gemeenteraadslid
Lombaardstraat 7, 
2860 Sint-Katelijne-Waver
jan.vanasch@icloud.com
0476 35 14 85

Bert De Keyser
gemeenteraadslid
Walemstr. 143, 
2860 Sint-Katelijne-Waver
bert.de.keyser1@telenet.be
0494 13 65 52

Sven Vercammen
gemeenteraadslid
Molenstr. 66, 
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
vercammen@gmail.com
0478 25 25 43

Willy Van Looy
gemeenteraadslid en politieraadslid
Berlaarbaan 255, 
2860 Sint-Katelijne-Waver
willyvanlooy@telenet.be
0479 36 13 06

Annie Van Dessel
gemeenteraadslid
Bredeheide 13, 
2860 Sint-Katelijne-Waver
annie.van.dessel@hotmail.com
0494 31 73 66

De gemeenteraadsleden van CD&V
Hoog tijd om de gemeenteraadsleden van CD&V nog eens aan u 
voor te stellen. Zij zijn steeds bereid u een luisterend oor te bieden.



Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Rik Cruyplants
(rik.cruyplants@telenet.be)
www.sint-katelijne-waver.cdenv.be

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

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv
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Raymond was een gedreven man en 
een steunpilaar van onze partij. In 1976 
werd hij voorzitter van de CVP-jonge-
ren van Sint-Katelijne-Waver. Vanaf  
1983 tot 1988 was hij voorzitter van 
de CVP-afdeling van Sint-Katelijne-
Waver. Sinds 2006 was hij voorzitter 
van de CD&V-senioren. Jarenlang zette 
hij zich belangeloos in voor de partij 
waarin hij zo sterk geloofde. Ook bij 
momenten dat hij niet gehoord of  
begrepen werd, liet hij zich niet uit zijn 
lood slaan en werkte hij passioneel en 
doelbewust voort aan zijn ideaal om de 
christendemocratie te propageren.
Raymond engageerde zich sterk in onze 
gemeenschap. Vooral het verenigingsle-
ven beschouwde hij als een hoeksteen 
van onze samenleving. Het deed hem 
veel pijn toen de huidige bestuursmeer-
derheid besliste om de sporthal en het 
zwembad Leyland te sluiten.
Een andere bekommernis was de 
mobiliteit in onze gemeente. Raymond 
werkte in het begin van zijn beroepsle-
ven mee aan de eerste plannen van de 

R6. Hij was dan ook heel gelukkig dat 
de doortrekking uiteindelijk na zo vele 
jaren een feit is geworden. 
De laatste jaren was hij ook bezig met 
de ontwikkeling van een toekomstvisie 
voor de stationsomgeving waarbij de 
knoop aan het station voor zowel de 
fietsers, de automobilisten, de bus- en 
treingebruikers, zowel mobiele als 
minder-mobiele mensen kon ontward 
worden. 
Raymond laat een leegte achter bij 
velen onder ons. Hij hielp problemen 
oplossen bij wie zijn hulp vroeg. Hij 
was oprecht geïnteresseerd in het geluk, 
maar ook in de zorgen en tegenslagen 
van de mensen die hij ontmoette. Nooit 
deed iemand tevergeefs een beroep op 
hem en zo zal hij door velen herinnerd 
worden. Mensen waren belangrijk voor 
hem, zonder onderscheid in rang of  
stand. Hij kwam steeds uit voor zijn 
mening en was evenzeer bereid om 
naar de mening van anderen te luiste-
ren, maar met flauwekul moest je bij 
hem niet aankomen. Recht door zee en 

met het hart op de juiste plaats. 
Laat ons Raymond nog lang herinneren 
als een fijne man die vurig opkwam 
voor zijn idealen. Wat kan er nog een 
mooier cadeau zijn voor hem dan dat 
we allen samen zijn werk verder zetten 
met dezelfde inzet en gedrevenheid?
CD&V biedt de familie Van Campen-
hout zijn oprechte deelneming aan.

Wilfried Van den Acker

Voorzitter CD&V Sint-Katelijne-Waver

Wilfried.vandenacker@telenet.be

In memoriam
Op 18 oktober 2014 overleed geheel onverwacht Raymond Van 
Campenhout. Raymond was in onze afdeling actief als voorzitter 
van de CD&V-senioren. Daarnaast was hij ook voorzitter van de 
provinciale en regionale afdeling van de CD&V-senioren.


