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Wie vandaag de media leest en bekijkt,

zou er soms moedeloos van worden.

Het lijkt wel of het einde der tijden is

aangebroken. Al deze onheilstijdingen

nemen ons vertrouwen weg,

vertrouwen in het beleid, in elkaar en

in de toekomst.

We staan inderdaad voor stevige

uitdagingen. Onze partij zet volop in op

het verbinden van mensen. Onze tijd

heeft daar nood aan. Problemen

moeten genoemd worden, anders

kunnen ze niet opgelost geraken. CD&V

staat daar voor open.

Spullenmarkt

Elzestraat

“Onze tijd heeft meer dan ooit nood

aan het verbinden van mensen.”

Wim Soons, nationaal jongerenvoorzitter



Einde van een tijdperk

Terwijl CD&V altijd heeft ingezet op een

bibliotheekaanbod in de verschillende

woonkernen, besliste de huidige N-VA-

SP.A-VLD-meerderheid om alle filialen

te sluiten.

Als eerste kwam Dijkstein aan de beurt. Vorig

jaar sloot het bibliotheekgebouw van de

Elzestraat en met de sluiting van het filiaal

Waver in juni 2016, valt het doek over een

roemrijke geschiedenis. De Waverse bib is

immers een van de oudste gemeentelijke

bibliotheken van de provincie Antwerpen.

Een 15-tal jaar geleden ontwierpen enkele

enthousiaste jongeren er nog een prachtige

jeugdafdeling, die door het toenmalige CD&V-

bestuur gerealiseerd werd.

Ook voor Dijkstein voorzag het CD&V-bestuur

een nieuw filiaal in het gebouw van de

multifunctionele turnzaal, maar het huidige

bestuur heeft dit geschrapt.

Wij vinden het positief dat de huidige

meerderheid de hoofdbibliotheek verder

uitbouwt, maar op het voorstel van CD&V om

daarnaast de drie filialen te behouden ging

het bestuur niet in. Het is duidelijk dat dit

enkel uit financiële overwegingen gebeurt en

men de prioriteiten elders legt, terwijl men

voorbijgaat aan het sociale aspect van deze

bibliotheekfilialen.

Ze waren niet enkel voor de scholen erg

belangrijk, maar vervulden ook de functie

van ontmoetingsplaats voor mensen uit de

buurt. De “bibliotheken op school” die nu ter

vervanging voorzien worden, hebben een

veel kleiner aanbod en zijn niet toegankelijk

voor buurtbewoners en minder mobiele

senioren.

Eric Janssens

fractieleider CD&V

Een bibliotheek(filiaal)
is de plaats is waar
gemeenschaps-
vorming, ontmoeting,
interactie én
laagdrempeligheid,
bereikt worden.
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Al bij al is het hier toch goed leven.
Waarom zouden er anders zo veel mensen een poging wagen om
naar hier te komen?



GROOT SENIORENFEEST

Naar jaarlijkse traditie organiseert

CD&V Sint-Katelijne-Waver op

zaterdag 24 september 2016 een groot

seniorenfeest.

Ons seniorenfeest vindt plaats in de

veilinghal van Belorta in de Kempenarestraat

in Sint-Katelijne-Waver.

Leegloop in het gemeentehuis baart

CD&V zorgen

Sinds de coalitie  van N-VA en Samen Anders

onze gemeente bestuurt, zijn er nog nooit

zoveel mensen van het personeel op

vrijwillige basis vertrokken: 33 personen op 3

jaar en 4 maanden. Dit betekent dat sinds 1

januri 2013 bijna maandelijks iemand het

bestuur heeft verlaten, zonder  pensione-

Voor de ambiance is deze keer in eigen streek

gezocht: de Oldtimersband zal samen met

zangeres Sally voor heerlijke meezingers en

dans zorgen.

 Nadien krijgen alle aanwezigen een

broodjesmaaltijd opgediend door onze

partijleden. Er is eveneens een grootse

tombola voorzien met als hoofdprijs een jaar

lang bloemen bij u thuis geleverd.

ringen of afdankingen mee te rekenen.

Bij deze mensen zijn verschillende

topambtenaren, zoals de

gemeentesecretaris, het afdelingshoofd

burgerzaken,... Als deze mensen deze

beslissing nemen, is dit een teken dat het

huidige bestuur en de administratie niet op

één lijn zitten.

zaterdag 24 september 2016 vanaf 13:30u

Meerderheid stelt al 3 jaar grote voorziene
investeringen uit!

Deze maand werd op de

gemeenteraad  de  eindafrekening van

2015  getoond. Weerom  stelt CD&V

vast dat de in de begroting voorziene

investeringen niet uitgevoerd werden.

Dezelfde vaststelling deden we  ook in

2013 en 2014.

Door allerhande vertragingsmanoeuvers

werden reeds lang voorziene wegenwerken

nog steeds niet opgestart. De vernieuwing

van de Lange Zandstraat, Beukendreef,

Heidestraat, Kalkoenstraat, Fermerijstraat,

Netestraat  en de Stationsstraat hadden in

2013-2014 moeten opgestart worden.

Bij de begroting werden wel  telkens

bedragen voorzien maar uit de rekening blijkt

dat  al 3 jaar na mekaar deze kredieten pro

forma werden ingeschreven!

Op deze manier worden onze financiën

'opgesmukt' maar blijven onze straten er

slecht bij liggen.

CD&V houd woord!

Als voormalig schepen ben ik met de

buurtbewoners van Ekelenhoek en Zorgvliet

bij Hilde Crevits, toenmalig minister bevoegd

voor openbare werken, gaan ijveren voor

geluidsschermen op de R6, ter hoogte van

hun straat. Zij heeft toen aandachtig naar de

bewoners geluisterd en hun opmerkingen

over gemaakt aan de bevoegde instanties.

Nadat Joke Schauvliege minister van

ruimtelijke ordening en  leefmilieu geworden

was, ben ik bij haar opnieuw dit dossier gaan

toelichten. Vandaag kunnen wij bevestigen

dat de geluidsschermen op R6, ter hoogte

van Zorgvliet en Ekelenhoek mee zullen

opgenomen worden in de bouwaanvraag

van de brug die voorzien wordt over de

Liersesteenweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de

opdracht gekregen om bij de heraanleg van

dit kruispunt, geluidsschermen te voorzien

vanop de spoorwegbrug. De woonkwaliteit

in de dorpskern Elzestraat zal er sterk op

vooruitgaan!!

Bert De Keyser

Gemeenteraadslid CD&V
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Menu

BBQ met gemarineerde biefstuk/ gemarineerde kalkoensaté/keurburger of worstje

  of

een vegetarische BBQ

  aan € 20 voor CD&V-leden / € 22 voor niet CD&V-leden

of

een kinder BBQ met worstje/hamburger

  aan € 13 voor CD&V-leden / € 15 voor niet CD&V-

leden

Aperitief en dessert inbegrepen

Inschrijven

per e-mail naar guy.de.beugher@hotmail.com

  vermeld menu en aantal personen, naam,

  adres, mailadres, telefoon

  of

via de website   http://cdenvskw.be

  of

via een mandataris

Gelieve voorhand te betalen op het rekening

nummer BE93 8802 8608 4167

BARBECUE
CD&V Sint-Katelijne-Waver nodigt jou, je familie en vrienden graag uit op onze

zomerse barbecue  op zaterdag 2 juli  vanaf 17u  in de voetbalchalet van FC

Katelijne (Vossevelden)

leden verspreid hebben. U weet dat wij veel belang hechten aan de mening van 

onze leden. Leden zijn namelijk het kloppend hart van onze partij. We geven u alvast 

enkele resultaten mee.

is van oordeel dat ons land  

tĳdelĳk vluchtelingen moet opvangen

op6 10

1 op 4
heeft zelf hulp geboden

€

54%
vindt dat erkende 
vluchtelingen  sneller  
aan de slag moeten 
kunnen

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 nationale contactpersoon
tom@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

Uw lokale contactpersoon:
Wilfried Van den Acker
(wilfried.vandenacker@telenet.be)
www.cdenvskw.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/sintkatelijnewaver.cdenv


