
Meer informatie en  
inspiratie vind je op onze 
website www.debontebuurt.be
Nog vragen?  
Mail naar lokaal@cdenv.be

Vaak kijken we met argusogen naar politie-
kers en stellen ons de vraag wat hen drijft. 
Voor CD&V is het antwoord duidelijk: 
onze mandatarissen, alsook onze leden ge-
loven in de basisbeginselen van onze partij: 
christelijk, democratisch en Vlaams.

CD&V streeft naar een warme samenle-
ving waar onverschilligheid geen plaats 
heeft maar waar ieder mens respect ver-
dient. Dat wij de christelijke waarden vol-
gen, betekent ook dat wij alle religies in 
hun eigenheid respecteren. Wij verwach-
ten dit respect voor onze waarden ook van 
anderen. Als ledenpartij passen wij de de-
mocratische principes toe op alle niveaus, 
in het bijzonder op het lokale niveau van 
onze gemeente, te midden van de mensen. 
Als Christendemocraten zijn wij geen eng-
geestige of bekrompen Vlamingen maar 
staan wij open voor alles wat onze samen-
leving verbetert.

Daarom willen wij wie vooruit wil in de sa-
menleving stimuleren en trekken diegenen 
die het  moeilijker heeft, mee vooruit. Dat 
is de enige garantie op een kwaliteitsvol 
leven voor alle Vlamingen, iedereen inbe-
grepen. 

Maar “de politiek” is hetgeen we er zelf van 
maken. Dat doe je door ook uw vinger aan 
de pols van onze samenleving te brengen, 
door uw stem te laten horen en uw ideeën 
te ventileren aan onze mandatarissen. Al-
leen zo kunnen we zorgen voor een betere 
gemeenschap, waar iedereen kansen krijgt. 
Omdat alle mensen belangrijk zijn. 
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JONG CD&V SKW WIL ER 
ZIJN VOOR U!
In de zomer van 2014 zag de jongerenafdeling van onze CD&V in Sint-Kate-
lijne-Waver het levenslicht. Een aantal gemotiveerde jongvolwassenen 
besloot zijn tanden te zetten in de lokale gemeentepolitiek. Uit deze groep 
jongeren werd Glenn Smets als voorzitter aangeduid.

‘Door het opstarten van een jongeren-
werking, krijgen de jonge kiezers de kans 
om hun politieke ideeën naar buiten te 
brengen. Wij trachten zo goed mogelijk 
in te spelen op de thema’s die leven bij 
de jeugdverenigingen, sportfederaties en 
andere jongerenorganisaties. 
Zo betrof onze openingsactie het uitde-
len van gratis oordopjes op de grootste 
fuif van onze gemeente, op die manier 
willen we de jongeren attent maken op 
de mogelijke nadelige gevolgen van ge-
hoorschade.’
‘Verder is het de bedoeling onze mooie 
gemeente onder de aandacht te brengen 
op een positieve manier waar het aange-
naam is om wonen’ aldus Glenn.

Heb je interesse om mee te werken aan 
dit project en Sint-Katelijne-Waver zo 
aangenaam mogelijk te maken, stuur ge-
rust een mailtje naar : glennsmets@msn.
com.
Glenn Smets
voorzitter Jong CD&V 
Sint-Katelijne-Waver
glennsmets@msn.com
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EINDELIJK EEN 
GEMEENTELIJK 
BELEID ROND 
DIERENWELZIJN?
Onlangs kondigde Vlaams minister 
van Dierenwelzijn Ben Weyts aan dat 
gemeenten zelf gaan kunnen optreden 
tegen dierenverwaarlozing, door middel 
van GAS-boetes, in plaats van te wach-
ten op het gerecht. Voor parketten is die-
renmishandeling geen prioriteit zodat 
overtredingen weinig vervolgd worden. 
De  vzw Laika ijvert sinds haar oprich-
ting voor een goed handhavingsbeleid 
voor het dierenwelzijn. 

Voorzitter Arlette Simons: “Onze VZW 
houdt zich onder meer bezig met het 
redden van huisdieren die uit schrijnen-
de situaties van dierenverwaarlozing ko-
men. Vooraleer een dier bij ons terecht 
komt heeft  het meestal al een lange 
voorgeschiedenis. Door het uitschrijven 
van GAS-boetes kan kort op de bal ge-
speeld worden, en komt er een mogelijk-
heid om effectief dierenverwaarlozing 
aan te pakken.”

Op de gemeenteraad van 4 mei vroeg 
onze partij naar een stand van zaken 
over de GAS-boetes. Onze burgemeester 
moest toegeven dat er in 2014 slechts 11 
boetes uitgeschreven waren door de po-
litie. Nochtans heeft hij van begin 2013 
al beloofd om acties te ondernemen om 
het aantal GAS-boetes te verhogen. 

CD&V vraagt om het systeem van GAS-
boetes meer toe te passen voor ernstige 
zaken zoals dierenverwaarlozing.

DOVEN VAN DE OPENBARE 
VERLICHTING
Op de gemeenteraad van 2 maart vroeg 
Bert De Keyser (CD&V) of het project 
om de openbare verlichting te doven in 
een masterplan zit. Het gemeentebestuur 
besloot in 2013 om de openbare verlich-
ting effectief te doven vanaf 22 uur met 
uitzondering van de lichtpunten aan de 
kruispunten, gevaarlijke bochten, over-
steken enz. Helaas heeft onze bevolking 
geen inspraak gehad in dit plan. 

Zo is er bijvoorbeeld niet voorzien om ’s 
ochtends de lampen terug aan te doen, 
nochtans is er tussen 7 uur en 8.30 uur  

in onze gemeente veel jeugd op weg naar 
school. In de donkere winterperiode is 
dit niet veilig. 
CD&V staat achter het project om de 
CO2-uitstoot in te perken en de ener-
giefactuur te verminderen maar er is 
geen visie ontwikkeld op langere ter-
mijn. CD&V stelt daarom om het do-
ven van de openbare verlichting in een 
groter plan op te nemen waarbij ook al-
ternatieven zoals het aanbrengen van re-
flecterende lijnen langs de straten of het 
vervangen van de oude armaturen door 
energiezuinige, worden meegenomen.

KILOMETERHEFFING 
EN DE GEVOLGEN VOOR 
ONZE GEMEENTE
Vanaf 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens met een maximale toegelaten 
massa van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen in België. Deze maatregel 
zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op een aantal gewestwegen. 
Het systeem is gebaseerd op het principe ‘de gebruiker en vervuiler betaalt’. Op die 
manier leveren alle vrachtwagens -ook de buitenlandse-  een gelijke bijdrage voor 
het gebruik van de wegen. De invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens 
zal echter niet alleen een serieuze impact hebben op het bedrijfsleven, maar ook op 
de mobiliteit in onze gemeente.
Omdat de Heisbroekweg een gewestweg is, zouden vrachtwagens die van en naar 
het industrieterrein van de veiling rijden hiervoor moeten betalen. Omdat CD&V 
vreesde dat hierdoor het vrachtwagenverkeer (terug) gestimuleerd zou worden om 
langs de Mechelsesteenweg naar R6 te rijden,  vroeg Bert De Keyser aan het gemeen-
tebestuur om bij de hogere overheid een vrijstelling te bepleiten voor het gebruik 
van de Heisbroekweg. Ondertussen is bevestigd dat zowel voor de Heisbroekweg als 
de R6 vrijstelling is verleend.
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Ondanks het wispelturige en koude weer, 
waren er op 16 mei naar jaarlijkse ge-
woonte heel wat bezoekers op de 43ste 
spullenmarkt in de Elzestraat. De CD&V-
stand kreeg heel wat sympathisanten over 
de vloer. Vrouw & Maatschappij gaf in-
formatie over de ZijBlijdag. 
CD&V - kern Elzestraat had het initiatief 
genomen om tijdens de spullenmarkt de 
vereniging ‘Fragiel X’ onder de aandacht 
te brengen en hen hierbij een steuntje in 
de rug te geven. Bezoekers werden uit-
genodigd hun (financieel) steentje bij te 
dragen. Het ingezamelde geld zal inte-
graal worden overgemaakt aan Vic De 
Nies, inwoner van de Elzestraat en secre-

taris van ‘Fragiel X’. 
Het fragiele-X  syndroom is één van de 
meest voorkomende oorzaken van ver-
standelijke handicap.  Ongeveer 1 jongen 
op 4 000 en 1 meisje op 8 000 worden 
ermee geboren. 9 families hebben in 1997 
een vereniging opgericht om de onbe-
kendheid van fragiele X te doorbreken, 
zowel bij het grote publiek als bij profes-
sionele hulpverleners en in de media. Zij 
wil de kans geven aan alle ouders met fra-
giele X-kinderen om ervaringen en emo-
ties uit te wisselen en de levenskwaliteit 
van fragiele X-kinderen te verbeteren. 
Meer uitleg kan u op de website http://
www.fragiel.be/ terugvinden.

BUITEN-
SCHOOLSE 
KINDEROPVANG
Sinds jaar en dag zijn er in onze gemeen-
te verschillende initiatieven voor de op-
vang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. 
Dagelijks worden in de vijf locaties hon-
derden kinderen opgevangen. Om deze 
dienstverlening te optimaliseren zijn er 
bij het begin van deze legislatuur enkele 
veranderingen gebeurd om het “beheers- 
en organiseerbaar” te houden. 

Van verschillende ouders krijgen wij nu 
echter reacties over het inschrijvings-
systeem dat veel te rigide is geworden. 
De reservatie van een opvangplaats moet 
reeds twee maanden van tevoren gebeu-
ren (of twee weken voor mensen met 
wisselende werkuren). 

Wanneer men door omstandigheden 
toch geen kinderopvang nodig heeft, 
kan men de reservatie annuleren. Bij 
ziekte en economische werkloosheid is 
dit gratis, anders betaalt men voor het 
opvangmoment eventueel verhoogd met 
een administratieve boete van 5 euro als 
men te laat verwittigt. 

Verschillende ouders klagen over het feit 
dat er geen rekening wordt gehouden 
met gevallen van overmacht zoals files en 
vertragingen van het openbaar vervoer, 
waardoor zij pas na 18 uur hun kind 
kunnen ophalen. Hiervoor wordt een 
boete aangerekend van 12,5 euro. 

Een klein onderzoek van de buiten-
schoolse kinderopvang in andere ge-
meenten heeft uitgewezen dat een slui-
tingsuur van 18 uur bijna niet meer 
wordt toegepast, vele opvanginitiatie-
ven zijn open tot 18.30 uur of 19 uur. 
CD&V heeft daarom op de gemeente-
raad van 1 juni voorgesteld om ook in 
onze gemeente het sluitingsuur aan te 
passen tot 18.30 u.

Noteer alvast in 
uw agenda

Zaterdag 26 september 2015 
vanaf 13.30 uur gaat Ons Groot 
Seniorenfeest door in de feesthal 
van de veiling. Er is een optreden 
voorzien van de Vlaamse schlager-
zanger Dennie Damaro. Niemand 
minder dan Wouter Beke zal onze 
gastspreker zijn.

CD&V WAS AANWEZIG OP 
DE SPULLENMARKT IN DE 
ELZENSTRAAT
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COLOFON
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

 WWW.CDENV.BE

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

Steeds vaker zoeken en vinden buurten 
op eigen initiatief oplossingen voor he-
dendaagse uitdagingen. CD&V gelooft 
dat buurtinitiatieven van onschatbare 
waarde zijn en wil die vrije initiatieven 
maximaal aanmoedigen. 
Daarom biedt onze partij u de mogelijk-

heid om in de periode van half april tot 
half oktober een buurtkrant samen te 
stellen. Elke buurt krijgt éénmalig 100 
buurtkranten gratis gedrukt.
Surf nu naar www.debontebuurt.be en 
maak een eigen buurtkrant online. 
Deze krant kan zowel online als off-

line verspreid worden. De module staat 
open voor iedereen, dus niet alleen voor 
CD&V-leden. Het formaat is open A2, 
gesloten A4.
Voor hulp mag u altijd onze lokale man-
datarissen aanspreken, zij helpen u ver-
der op weg.

DE BONTE BUURTKRANT:  
CD&V MOEDIGT BUURTEN AAN


