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Omdat dit het eerste nummer is van 
het huis-aan-huisblad van CD&V Sint-
Katelijne-Waver direct na de verkiezin-
gen van mei, wil ik via deze weg alsnog 
iedereen bedanken die onze kandidaten 
heeft gesteund. Zowel Bert De Keyser 
als Eric Janssens hebben een mooie 
score gehaald. Onze partij is actiever 
dan ooit tevoren: in de vakantie ging 
onze jaarlijkse barbecue door in de El-
zestraat, wij waren weer prominent aan-
wezig op de jaarmarkten en ook Ons 
Groot Seniorenfeest eind september 
kon rekenen op een massale belangstel-
ling. Enkele geëngageerde jongeren uit 
onze gemeente hebben JONGCD&V 
Sint-Katelijne-Waver opgestart, meer 
hierover verder in dit nummer.
Ook in de gemeente- en OCMW-raad 
laten onze mandatarissen van zich ho-
ren. Helaas vernamen wij eind augustus 
dat onze tussenkomsten niet meer 
genoteerd zullen worden in het verslag 
van de vergadering. Wij zullen in het 
vervolg telkens bij elk agendapunt ex-
pliciet moeten vragen om de rechtvaar-
diging van ons stemgedrag op te nemen 
in de notulen. Omdat wij het belangrijk 
vinden dat de burger weet wat onze 
mening is over bepaalde beslissingen, 
zullen wij in de toekomst nog meer via 
onze website www.cdenvskw.be duiding 
geven bij ons stemgedrag.

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

wilfried.vandenacker@telenet.be

Subsidiereglement voor 
accommodatie voor de 
jeugdverenigingen
Op de gemeenteraad van 1 september heeft de bestuursmeerderheid 
een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor de accommodatie 
voor de jeugdverenigingen. CD&V staat positief tegenover initiatieven 
die onze verenigingen ondersteunen, maar dit subsidiereglement is 
volgens ons geen goede zaak. 

Ten eerste werkt men met een plafondbe-
drag van 250 000 euro voor het bouwen 
van nieuwe jeugdlokalen, hetgeen volgens 
onze bronnen onvoldoende is voor een 
gebouw dat aan de huidige vereisten bv. 
brandveiligheid dient te voldoen. 

De jeugdverenigingen zullen kunnen reke-
nen op een subsidie van maximaal 75 000 
euro. Verder kan men tot 125 000 euro 
lenen van de gemeente tegen een lage 
rente. Deze lening moet echter binnen 
10 jaar terug betaald worden. Met andere 
woorden: de jeugdverenigingen zullen al-
leen al voor de kapitaalsaflossing jaarlijks 
12 500 euro moeten zien te vinden. Welke 
vereniging kan dit? Over een molensteen 

rond hun nek gesproken!

De rest van het investeringsbedrag zul-
len de jeugdverenigingen zelf  moeten 
ophoesten. In de goednieuwsshow van de 
burgemeester (N-VA) wordt gezwaaid met 
het bedrag van 250 000 euro, in werke-
lijkheid zal de gemeente bij de bouw van 
nieuwe jeugdlokalen alleen maar 75.000 
euro subsidiëren. Voor de rest zullen de 
verenigingen dus zelf  moeten zorgen. 
Weet ook dat een aantal jeugdverenigin-
gen in de nabije toekomst hun huidige 
lokalen zullen moeten verlaten omdat de 
gemeente van plan is om de gronden te 
verkopen. Zij staan met hun rug tegen de 
muur! 
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De R6 was oorspronkelijk in 
1971 ontworpen als een echte 
Ring rond Mechelen en liep 
over volgende gemeenten: 
Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
Bonheiden, Rijmenam, Muizen, 
Kampenhout, Hever, Berg, Ele-
wijt en Weerde. 

In dezelfde periode was ook een ex-
pressweg (N121) gepland. Deze vertrok 
op Nekkerspoel en zou via Bonheiden 

evenwijdig aan de N15 en ten zuiden 
van Beerzel, Putte, Heist-o/d-Berg, 
Hulshout en Tongerlo, naar Westerlo 
en Geel lopen om daar aan te sluiten 
op de E313. 
Op dit tracé van ongeveer 35 km had-
den er 11 huizen moeten onteigend 
worden. Tussen het ontwerp in 1971 
en de bouwvergunning in 2010 werden 
heel wat wijzigingen doorgevoerd aan 
de oorspronkelijke plannen.
Het eerste deel tussen de E19 en de 
Mechelsesteenweg werd opengesteld 

op 18 december 1984. Het ronde punt 
R6-Heisbroekweg opende op 11 juli 
2011. De verlengde R6 van de Mechel-
sesteenweg tot de Putsesteenweg (N15) 
opende op 04 augustus 2014.
Er worden nog bruggen gepland die 
de gelijkvloerse kruisingen van R6 met 
Antwerpse- en Liersesteenweg  moeten 
vervangen. 
Aan u om te oordelen over deze reali-
saties. CD&V is van mening dat op dit 
moment de mobiliteit in onze gemeen-
te reeds goed verbeterd is.

Een stukje R6 geschiedenis

Betaalde u ook 
54 € (of  30 €) 
aan IVAREM?
Eind vorig jaar kondigde IVAREM aan dat de vaste bij-
drage voor afvalbeheer, zijnde 54 euro, rechtstreeks aan 
de burger zou aangerekend worden. Vroeger werd deze 
bijdrage betaald door de gemeente. 

CD&V heeft aan de bestuursmeerderheid gevraagd om 
dit bedrag af  te trekken van de gemeentebelasting, maar 
dit werd geweigerd. Nu moet de burger deze 54 euro extra 
betalen, wat neerkomt op een belastingverhoging.

Bijna 8 000 gezinnen in onze gemeente betalen nu deze 
bijdrage. Voor de gemeente is dit een extra inkomst van 
bijna 400 000 €. 

Snelheidsmilderende 
maatregelen op de Berlaarbaan

Tijdens de gemeenteraad op 1 september heeft de be-
stuursmeerderheid beslist om een aantal snelheidsmilderende 
maatregelen in te voeren op de Berlaarbaan. Deze zullen er 
enerzijds in bestaan om voor ongeveer 36 000 euro zoge-
naamde varkensruggen te plaatsen tussen de rijweg en het 
fietspad. CD&V is geen voorstander van deze maatregel 
omdat het verleden al heeft bewezen dat varkensruggen de 
veiligheid niet verhogen, in tegendeel: zij zijn levensgevaarlijk 
voor fietsers wanneer zij tegen de blokken aanrijden. Zelfs 
autobestuurders hebben het er moeilijk mee als hun voertuig 
eventjes tegen de boorden rijdt. 
Verder wil men een rode slemlaag op de fietspaden van de 
Berlaarbaan aanbrengen. Dit zal de gemeente liefst 140 000 
euro kosten en zal de veiligheid evenmin verbeteren. 
CD&V pleit voor een grondige aanpak van de verbetering 
van de veiligheid op de Berlaarbaan. Dit moet samen met 
het Vlaamse gewest gebeuren, bijvoorbeeld met een haag die 
als een permanente afscheiding tussen fietsers en auto’s kan 
dienen (zoals in de Leliestraat).
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CD&V Sint-Katelijne-Waver 
heeft er sinds kort een nieuwe 
onderafdeling bij, met name 
een jongerenwerking. Een aan-
tal jongeren wil zich engageren 
in de jeugdpolitiek en besloten 
hun jonge maar enthousiaste 
schouders onder dit project te 
zetten. 

JONGCD&V SKW plande al gauw 
een eerste actie op één van de domei-
nen die zij voor de jeugd noodzakelijk 
achten: veilig fuiven! In samenwerking 
met de Openlucht TD waren zij dan 
ook te vinden aan de ingang van de 
grootste fuif  van onze gemeente om 
de feestende jeugd te voorzien van de 
nodige gehoorbescherming door het 

uitdelen van gratis oordopjes. 

Hiermee werden een 4000-tal oren, 
oftewel een 2000 jongeren beschermd 
tegen de gevaren van gehoorschade. 
Dit was nog niet alles, onze jongeren 
slaagden er ook in een overeenkomst te 
sluiten met Lapperre voor het aanbie-
den van op maat gemaakte oordoppen 
tegen een verminderde prijs, kijk hier-
voor eens op https://www.facebook.
com/jongcdvskw!

Onze jongeren hopen de jeugd in de 
toekomst verder van dienst te zijn op 
de gebieden zoals onderwijs, fuifveilig-
heid, betaalbaar wonen. Hiervoor kun-
nen zij echter nog enthousiastelingen 
gebruiken! Ben jij tussen de 18 en 35 

jaar, inwoner van Sint-Katelijne-Waver 
en geïnteresseerd om samen met ons 
deze onderwerpen onder de nodige 
aandacht te brengen, twijfel dan niet 
en neem contact op via facebook of  
e-mail naar glennsmets@msn.com

Glenn Smets

Voorzitter JONG CD&V

JongCD&V uit de 
startblokken

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur publiceerde on-
langs een rapport waarin de schulden per gemeente worden 
opgelijst. In de top vijf  vindt u drie kustgemeenten terug: 
Koksijde staat op één met een schuldsaldo van 5 531 € per 
inwoner, maar ook in Nieuwpoort en Middelkerke komt u 
aan meer dan 2 500 € per inwoner. Wie in As, Drogenbos of  
Hamont-Achel woont, heeft meer geluk: daar staat de teller 
per inwoner op 0 €.

U ziet dat onze gemeente goed scoort ten opzichte van de 
ons omringende gemeenten, iets wat CD&V steeds heeft 
beweerd, en nu trouwens ook recent door de bestuursmeer-
derheid werd bevestigd. Deze lage schuld is mede te danken 
aan het voorzichtige financiële beleid van de vorige beleids-
ploeg. Misschien eens tijd om aan een vermindering van de 
gemeentelijke belastingen te denken?

Gemeente	 Totaal	financiële	schulden	 Financiële	schulden	per	inwoner	
Bonheiden 7.243.022 492
Sint-Katelijne-Waver 15.192.243 747
Rumst 12.534.683 843
Duffel 22.711.509 1.341
Putte 30.706.597 1.836
Lier 68.500.709 1.999
Mechelen 194.262.670 2.360

De gemeentelijke 
financiële situatie
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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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Nieuws van onze plaatselijke afdeling

De jaarmarkt in Waver was dit jaar weer een suc-
ces. De zon was wel niet van de partij, maar het 
bleef  gelukkig droog. Op de stand van CD&V 
konden de mensen deelnemen aan een fotospel. 
Acht foto’s van Waverse straten waren opgehan-
gen. De deelnemers moesten aanduiden in welke 
straat de foto genomen was, hetgeen soms voor 
leuke verhalen zorgde. Een onschuldige hand heeft 
de familie Geerts-Verelst uit Onze-Lieve-Vrouw-
Waver als winnaar getrokken. Ere-burgemeester 
Eddy Vercammen is enkele dagen daarna hun prijs, 
namelijk een mooie ruiker bloemen gaan afgeven.

De jaarlijkse barbecue van CD&V Katelijne 
ging dit jaar op 9 augustus door in het voet-
balchalet van RB Elzestraat. Een lekkere cava 
en een gezellige babbel  waren de inleiding 
voor een geslaagde BBQ: veel groenten, drie 
stukken vlees met lekkere pasta en broodjes, 
en als toetje nog een lekker ijsje van de ijskar 
van het Horekenshof, meer moet dat niet 
zijn. 
We danken alle CD&V-medewerkers van de 
kern Elzestraat en vooral Marijke Jacobs, die 
een gezellige avond wisten te organiseren.

De jaarmarkt in het Centrum 
kon dit jaar rekenen op prachtig 
weer. Op de stand van CD&V 
konden de mensen op een lu-
dieke manier de sporthal Ley-
land komen afbreken. Heel wat 
marktbezoekers hebben met een 
bal de sporthal symbolisch tegen 
de grond gelegd. Daarna kreeg 
iedereen een lekkere Belgische 
peer en een oranje drankje.


