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Onze samenleving 
verandert 
razendsnel en dat 
geeft het gevoel 
van een onzekere toekomst. Het is dé 
taak van de politiek om een WEG te 
banen waarop iedereen vooruit gaat 
en een waardevolle toekomst voor 
zich ziet. 

Onze maatschappij biedt tal van 
kansen en uitdagingen. CD&V 
vindt dat elke mens van belang is 
en kansen verdient, dat iedereen 
recht heeft op een plaats in de 
maatschappij, zowel zij die kansen 
zien en risico’s durven nemen, maar 
ook zij die niet meteen kunnen 
volgen. Alleen op deze manier gaat 
heel onze samenleving er op vooruit 
en zien WIJ (ik, jij en ieder ander) 
een waardevolle toekomst voor zich.

Het is deze betrokken samenleving 
waarin wij geloven en waar wij willen 
aan werken: waar een WIJ is, is een 
WEG.

wilfried.vandenacker@telenet.be

sint-katelijne-waver.cdenv.be
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SINT-KATELIJNE-WAVER

GOED GEZIND 

ONDERWEG
Valentijnsactie van Jong CD&V 
Sint-Katelijne-Waver
Op 14 februari organiseerde Jong CD&V Sint-Katelijne-Waver een 
actie om Valentijn op een liefdevolle manier te ondersteunen. Hiervoor 
brachten de jongeren ’s morgens een heerlijk vers ontbijt bij de 
mensen thuis.

Freya, Sofie, Rinus en Glenn stonden in alle vroegte op om de pakketten samen te stel-
len. In totaal waren er 92 uitgebreide ontbijten besteld waarvan een koppel ruim kon 
genieten. Verse pistolets, sandwiches en croissants samen met divers beleg en drank 
werden door de mensen in alle blijdschap ontvangen.

Met deze actie wilden ze de werking van onze jongerenafdeling op een positieve manier 
onder de aandacht brengen. Jong CD&V wil onze jonge kiezers de kans bieden om 
hun politieke ideeën naar buiten te brengen. Zij tracht daarvoor zo goed mogelijk in 
te spelen op de thema’s die leven bij de jeugdverenigingen, sportfederaties en andere 
jongerenorganisaties.

Glenn, Sofie, Rinus en Freya  
staan klaar om de ontbijtpakketten  
te gaan verdelen.
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De bouw van een nieuw woonzorgcen-
trum is een van de belangrijkste inves-
teringen die onze gemeente doet. Het is 
begrijpelijk dat men niet over een nacht 
ijs gaat. De voorbereiding van de bouw-
werken was al tijdens de voorbije legisla-
tuur begonnen. Op het einde van 2012 
was het dossier klaar en kon de toenma-
lige bestuursmeerderheid van CD&V/N-
VA en onafhankelijken bij de Vlaamse 
overheid een aanvraag indienen voor het 
bekomen van subsidies.

Toen na de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober 2012 duidelijk werd dat er een be-

stuurswissel kwam, besliste de toenmalige 
OCMW-raad dit dossier niet in te die-
nen omdat de nieuwe bestuursploeg nog 
kleine aanpassingen wou. 

Dit wordt nu ontkend, maar de feiten 
spreken dit tegen: deze ‘kleine’ aanpas-
sing bleek een volledige afbraak te zijn 
van de kapel. Dit werd door de Vlaamse 

dienst Onroerend Erfgoed afgekeurd. 
Daarna bracht men nog tal van kleine 
wijzigingen aan, waardoor nog meer op-
onthoud ontstond.

Intussen is de regelgeving voor het be-
komen van subsidies veranderd. In 2012 
kon men rekenen op een totale subsidie 
van 60% op de investering, of 7,2 mil-

Sporten in onze gemeente wordt een dure aangelegenheid
Nadat het nieuwe bestuur drie jaar ge-
leden besliste de sporthal Leyland af te 
breken om bouwgronden te creëren, be-
loofde men aan de sportverenigingen dat 
men aan dezelfde  tarieven terecht kon 
in het (privé-)sportcenter Heiveld. Zoals 
toen door ons reeds voorspeld, heeft het 
bestuur nu aangekondigd dat de prijzen 
in augustus van dit jaar met 10 % (!) 
zullen verhogen.  Vergelijkingen in de 
omliggende gemeenten wezen twee jaar 
geleden uit dat de prijzen in Sint-Katelij-
ne-Waver toen reeds de hoogste waren op 
Mechelen na.
CD&V vroeg onlangs aan het autonoom 
gemeentebedrijf, dat de gemeentelijke 
sportinfrastructuur beheert, voor een 
nieuwe vergelijking. We hebben lang 
moeten aandringen vooraleer men met 
cijfers voor de dag gekomen is. Nu blijkt 

dat men nog steeds de vergelijkingen van 
2 jaar geleden hanteert.
De Katelijnse sportverenigingen die de 
overstap naar Heiveld maakten en de 
sportverenigingen die in Bruultjeshoek 
actief zijn, betalen  nu het gelag!

Eddy Vercammen
Gemeenteraadslid en bestuurslid Autonoom 
Gemeentebedrijf

N-VA-getalm jaagt kost woonzorgcentrum 
fors de hoogte in
Het huidige bestuur van Sint-
Katelijne-Waver laat onze 
inwoners weten dat dit jaar 
eindelijk met de bouw van het 
nieuwe woonzorgcentrum in de 
Wilsonstraat gestart wordt. N-VA 
geeft aan niet langer te wachten 
op de subsidies van de Vlaamse 
overheid. CD&V is tevreden dat 
dit dossier eindelijk vooruit 
gaat, maar geeft toch enkele 
belangrijke aanvullingen op deze 
informatie. 
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HET PARTIJBESTUUR VAN SINT-
KATELIJNE-WAVER STELT ZICH VOOR 
Op 16 januari, vlak voor de 
nieuwjaarsreceptie, verkozen de  CD&V-
leden van onze plaatselijke afdeling 
volgende mensen voor het partijbestuur:
• Wilfried Van den Acker,  

afdelingsvoorzitter
• Glenn Smets: voorzitter Jong CD&V
• Anne Belmans:  

voorzitter Vrouw & Maatschappij

• Harry Vermeir: voorzitter CD&V-
senioren

• Guy De Beugher: voorzitter kern 
Centrum

• Annita Van der Auwera: voorzitter 
kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver   
(ook fractieleider in de OCMW-raad)

• Guido Op de Beeck:  
voorzitter kern Elzestraat

• Sylke Pex: voorzitter kern Pasbrug-
Nieuwendijk

Zij vormen samen met Eric Janssens, 
fractieleider in de gemeenteraad en 
Clement Wuyts, onze secretaris, het 
partijbestuur van onze plaatselijke 
afdeling.

Afdelingsvoorzitter Wilfried Van den Acker en 
voorzitter Jong CD&V Glenn Smets in gesprek 
met Wim Soons, nationaal voorzitter Jong CD&V, 
op de CD&V nieuwjaarsreceptie

Harry Vermeir, voorzitter van de CD&V Senioren, 
tijdens een vergadering van het partijbureau

Sylke Pex, voorzitter van kern Pasbrug-Nieu-
wendijk en Guy De Beugher, voorzitter van de 
kern Centrum, in gesprek met Eric Janssens, 
fractieleider in de gemeenteraad en parlement-
slid Nahima Lanjri, federaal parelementslid, op 
de CD&V nieuwjaarsreceptie

Annita Van der Auwera, voorzitter van kern Onze-
Lieve-Vrouw-Waver heette Ivo Belet, Europees 
parlementslid, welkom op de CD&V nieuwjaars-
receptie

Anne Belmans, voorzitter van 
Vrouw&Maatschappij luistert aandachtig naar 
Karel Nijs op de CD&V-nieuwjaarsreceptie

 Steeds dolle pret met Guido Op de Beeck, 
voorzitter kern Elzestraat, en Clement Wuyts, 
secretaris

joen op een totaal geschatte kost van 12 
miljoen. In een eerdere communicatie 
vermeldden wij een subsidie van 80%, 
maar dit was niet correct.

Door besparingen van de Vlaamse re-
gering (CD&V, N-VA en Open VLD), 
heeft de Vlaamse minister van Welzijn Jo 
Vandeurzen beslist om de subsidierege-
ling voor de bouw van woonzorgcentra te 
wijzigen. Dit betekent dat onze gemeente 

minder ondersteuning zal krijgen voor de 
bouw van ons woonzorgcentrum. Mo-
menteel gaan we ervan uit dat men 5 euro 
per bed per dag uitbetaalt en dit waar-
schijnlijk gedurende 20 jaar, een bedrag 
van 3.358.000 euro.

De Katelijnse belastingbetaler moet nu 
deze minder inkomst van 3.842.000 euro 
ophoesten. Enkele andere bedragen om 
dit te kaderen: een nieuw lokaal voor een 

jeugdvereniging kost ongeveer 500.000 
euro, de nieuwbouwwaarde van sporthal 
Leyland bedroeg 1,5 miljoen euro, de 
doorgevoerde belastingvermindering  kost 
ongeveer 100.000 euro.

Hoe kan de huidige bestuursmeerderheid 
hier nog ontkennen dat er een financieel 
wanbeleid wordt gevoerd?
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Wilfried Van den Acker
(wilfried.vandenacker@telenet.be)
www.sint-katelijne-waver.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/sint-katelijne-waver

 
Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (tom@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Join de Club van WIJ
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/mijncdenv Ve
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Aangepast 
restauratiedossier 
Sint-Michielskasteel is 
een gemiste kans

In 2012 diende het toenmalige CD&V-
bestuur bij de Vlaamse overheid een res-
tauratie- en subsidiedossier voor het Sint-
Michielskasteel in. CD&V koos hierbij 
voor een maximaal gebruik van het kasteel 
en de zijgebouwen. 

Oorspronkelijk zouden zowel de gelijk-
vloerse als de eerste verdieping opnieuw 
aan verenigingen en inwoners ter beschik-
king gesteld worden. Bovendien voorzag 
het CD&V-plan ook in de isolatie en in-
richting van de nu nog leegstaande zolder, 
zodat deze ook voor culturele doeleinden 
gebruikt kon worden. 
Het opzet was dat alle verdiepingen via 
een lift toegankelijk gemaakt werden. Het 
huidige bestuur beslist nu echter om een 
aantal essentiële zaken uit het oorspron-
kelijke ontwerp te schrappen. De zolder-
ruimte blijft zoals ze nu is: leeg en niet 
geïsoleerd. Eveneens onbegrijpelijk is dat 
de lift maar tot op de eerste verdieping zal 
gaan, zodat de ontwikkeling van de zol-
der ook in de toekomst gehypothekeerd 
wordt. 
Wij vinden dat de grote zolderruimte 
(bijna 2,5 keer zo groot als de cultuurzol-
der van het Raadhuis in Waver) niet door 
verenigingen en particulieren gebruikt 
zal kunnen worden. Verder wil men de 
benedenverdieping een commerciële be-
stemming geven, zodat de verenigingen 
en inwoners nog slechts één derde van 
het gebouw gaan kunnen gebruiken. Een 
gemiste kans...

Eric Janssens
Gemeenteraadslid

Omwonenden 
Maenhoevevelden 
in de steek gelaten
De huidige meerderheid besliste om zelf niet langer meer initiatief te 
nemen over de invulling van het gebied Maenhoevevelden. Zo kunnen 
projectontwikkelaars nu zonder beperkingen hun projecten indienen. 
Door deze afwachtende houding weten de buurtbewoners van 
Pasbrug-Nieuwendijk niet meer welke kant het uit gaat in dit gebied.

Vanuit CD&V vragen wij om opnieuw een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) op te maken om de projectontwikkelaars duidelijk te maken wat er (niet) wen-
selijk is. Voor de omwonenden is het belangrijk te weten wat er in hun achtertuin zal 
gebeuren.

Een RUP is  een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Hiermee wordt voor 
Maenhoevevelden geregeld wat er wel of niet gebouwd mag worden. Het plan heeft 
als doel te zorgen voor een ruimtelijke harmonie tussen wonen, recreatie, natuur, mo-
biliteitsinfrastructuur, water en andere functies.

Door de houding van dit gemeentebestuur loopt men het risico dat deze harmonie 
zwaar verstoord zal geraken met alle onherstelbare gevolgen van dien.

Bert De Keyser
Gemeenteraadslid


