
Beste vrienden, 
 
 

 

 
Vooreerst wil ik jullie ook in mijn naam van harte welkom heten 
op dit seniorenfeest dat u vanuit de CD&V afdeling Sint-
Katelijne-Waver met veel plezier wordt aangeboden. 

Ik hoop dat jullie het tempo dat we de laatste maand 
aangehouden hebben qua organisaties voor en met senioren 
niet te hoog vonden. 
De laatste maand zijn we, weliswaar in vier groepen, onze 
Nederlandse buren in Almere gaan bezoeken. Ikzelf heb twee 
van de vier reizen meegemaakt en denk toch wel te mogen 
stellen dat de 700 senioren er van genoten hebben. 

Bewonderenswaardig hoe die Nederlanders op dertig jaar een dorpje van 1.900 inwoners 
hebben omgevormd tot een stad van 190.000 inwoners en men op termijn wil komen tot 
350.000. Als men dan weet dat dit poldergebied zich 5 meter onder de zeespiegel bevindt 
kunnen wij alleen maar stellen dat de Nederlanders heel vlot omgaan met de 
waterproblematiek. 

Op 13 september was het niet alleen jaarmarkt in het Centrum, maar in de namiddag deden 
wij een oproep aan alle senioren en hun OKRA organisaties om samen met Vlaams minister 
Crevits 3 km nieuwe fietspaden open te stellen. Hopende op een honderdtal fietsers 
mochten wij niet minder dan 207 deelnemers begroeten op deze stralende namiddag. Door 
dit grote aantal bleek er onvoldoende Leffe aanwezig te zijn op het gemeentehuis waardoor 
de laatsten het met een gewoon pintje of andere frisdrank moesten stellen, waarvoor mijn 
verontschuldiging. 

Dit feest is de afsluiter van een drukke septembermaand. 

Met minister-president Kris Peeters tot driemaal toe – minister Crevits – Vandeurzen en 
Smet waren deze maand vier Vlaamse ministers op ons grondgebied aanwezig. Als 
toemaatje kregen we hier op de Mechelse Veilingen maandag 30 Europese 
landbouwministers op bezoek die vol bewondering stonden over de efficiëntie en de snelheid 
waarmee deze veiling haar groenten van de producent naar de consument brengt. Als 
Katelijnenaar staan we misschien te weinig stil bij het tempo dat op deze site ontwikkeld 
wordt en de voedingskwaliteit die door de veiling gewaarborgd wordt. Ik heb maandag 
mogen ervaren dat alle Europese lidstaten bij monde van hun landbouwministers vol 
bewondering stonden over de ontwikkelingen op deze site. 

Een ander pronkstuk met Europese allure werd veertien dagen geleden opengesteld tijdens 
open monumentendag, met name de wintertuin van de Ursulinnen te O.-L.-V.-Waver. Enkele 
duizenden bezoekers van het ganse land en  buitenland bezochten dit prachtig Art Nouveau 
gebouw dat als werelderfgoed erkend is. Ook hier staan wij als Katelijnenaars en Waveraars 
te weinig bij stil en stel ik vast dat menig inwoner van onze gemeente dit erfgoed nog niet 
bezocht heeft. 

Om deze reden zullen wij als bestuur volgend jaar een nieuw initiatief nemen. Tot op heden 
organiseren wij jaarlijks een  ontmoetingsdag voor onze nieuwe inwoners. Wij ervaren dat dit 
door de deelnemers enorm geapprecieerd wordt. Wij nemen hen dan mee per autocar op 



ons grondgebied zodat zij kennis kunnen maken met een aantal gemeentelijke gebouwen 
zoals scholen, bibliotheken, zwem- en sporthallen. Met hen rijden we dan ook voorbij een 
aantal monumenten van onze gemeente zoals de Mechelse Veilingen – Wintertuin –
Roosendael – Midzeelhoeve. 

Volgend jaar zullen we dit niet alleen voor de nieuwe inwoners organiseren, maar ook voor 
jullie. Elke Katelijnenaar-Waveraar zal volgend jaar kunnen inschrijven om deze gebouwen 
langs de binnenzijde te bekijken. Wij zullen dit aankondigen via Uw Gemeente als “een 
rondje Katelijne”. Op de locaties zal er dan een toelichting gegeven worden door een ervaren 
gids. Hebt u interesse om deze unieke sites in onze gemeente te bezoeken, reageer dan 
snel op de oproep die in Uw Gemeente zal verschijnen. Het aantal deelnemers zal immers 
beperkt zijn. Indien dit een succes blijkt te zijn zullen we dit jaarlijks herhalen. 

Beste vrienden, 

Wanneer ik jullie vorig jaar meldde dat in 2010 een aantal werkzaamheden er zouden toe 
leiden dat er wel wat verkeershinder zou ontstaan, hebt u dit de afgelopen maanden 
waarschijnlijk zelf al moeten ervaren. 

Persoonlijk denk ik te mogen stellen dat de aanpassing op het kruispunt  R6 – Heisbroekweg 
niettegenstaande het grote volume ons nog niet te veel ongemakken heeft bezorgd. Men 
heeft er voor gezorgd dat het autoverkeer steeds is kunnen blijven rijden zowel richting 
autostrade als richting Mechelsesteenweg. Spijtig genoeg werden de betonnen liggers, die 
normaal deze maand zouden aangebracht worden als overspanning van de brug, afgekeurd 
tijdens een laatste controle. De kwaliteit van de betonnen elementen bleek onvoldoende te 
zijn waardoor men de 14 liggers nu terug heeft aangemaakt en deze in november pas zullen 
kunnen geplaatst worden. Dit betekent wel een vertraging van de werken, maar beter nu een 
vertraging dan binnen vijf jaar vast te stellen dat de betonnen elementen gebreken vertonen. 
Wij hopen alvast dat de volledige aanpassing op dit kruispunt tegen volgende zomer zal 
beëindigd zijn. 

Een belangrijk dossier dat op 3 augustus van start ging en waarmee u waarschijnlijk ook al 
geconfronteerd werd zijn de collectorwerken Waver. Op dit ogenblik werkt men het gedeelte 
tussen Putsesteenweg en Borgersteinlei af om vervolgens de Berlaarbaan tot Quatre Verres 
en daaropvolgend de volledige Mechelbaan aan te pakken om te eindigen op de Dijk ter 
hoogte van de Kruisweglei. Wanneer ik u zeg dat de aannemer hiervoor 240 werkdagen 
gekregen heeft kan u er van uitgaan dat deze werken ten vroegste eind volgend jaar zullen 
beëindigd kunnen worden. Door de werken in verschillende fazen uit te voeren hopen we de 
hinder enigszins te beperken. 

Beter nieuws heb ik over de werken aan de kokers Dorpsbeek in de Stationsstraat. Deze 
werken zouden volgende maand moeten afgerond worden. 

Wanneer ik jullie vorig jaar meedeelde dat de ontwerpfase weg- en rioleringswerken 
Beukendreef – Lange Zandstraat in de gemeenteraad goedgekeurd was, kan ik jullie nu 
melden dat op 9 november het definitief ontwerp aan de bewoners zal toegelicht worden 
zodat de werken volgend jaar van start kunnen gaan. Tot slot de doortrekking R6: zoals u 
kon lezen werd het openbaar onderzoek op 9 september afgesloten en zullen wij aanstaande 
maandag het dossier met gunstig gevolg naar minister Crevits sturen. Zij beloofde ons vorige 
week dat het dossier dit jaar nog zal aanbesteed worden om volgend jaar met de werken aan 
te vatten. 

Geachte senioren, ik heb jullie deze activiteiten even willen toelichten omdat jullie hiermee 
rechtstreeks geconfronteerd zullen worden. 



Ik kan u wel zeggen dat wij op alle domeinen een dynamisch bestuur trachten te zijn. Zo 
werken wij aan een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen om alzo Sint-Katelijne-Waver up-to-
date te houden. Op toeristisch gebied hebben wij een samenwerkingsverband aangegaan 
met de stad Mechelen maar wensen wij wel autonoom onze toeristische troeven uit te 
spelen. Wij werken aan de bouw van een gemeenschapscentrum in een PPS structuur 
(publiek private samenwerking) en hechten veel belang aan onze onderwijsstructuur die wij 
verder uitbouwen in alle kernen. Ook aan de buitenschoolse kinderopvang hechten wij veel 
belang. Wat onze OCMW-werking betreft geloof ik ook hier te mogen stellen dat er puik werk 
geleverd wordt door onze CD&V-mandatarissen. Denken we maar aan de 35 bejaardenflats 
die vorig jaar in gebruik genomen werden en vandaag allemaal bewoond zijn. Ik hoor niets 
dan positieve reacties over de residentie Offendonck. Vandaag werken zij aan de bouw van 
een nieuw rusthuis.  De normen van het rusthuis voldoen niet meer zodat men absoluut werk 
moet maken van een nieuwbouw om onze 92 rusthuis bewoners ook in de toekomst een 
huisvesting te kunnen geven. Tot slot werken wij samen met het gemeentepersoneel aan 
een optimale dienstverlening zowel op het gemeentehuis als via de digitale communicatie. 

Zoals u in “Vitamines voor senioren”hebt kunnen vaststellen hechten wij veel belang aan 
onze senioren. Dit jaar werd er dan ook een seniorenconsulent aangeworven waarmee jullie 
tijdens de seniorenreis misschien al in contact kwamen. 

Mochten jullie nog met een probleem worstelen, aarzel dan niet om één van onze 
mandatarissen te contacteren hetzij mondeling, per schrijven of per mail. Via de CD&V-
website kan u alle gegevens terugvinden. U kan dan ook vaststellen dat hierop alle 
activiteiten terug te vinden zijn met een aantal foto’s erbij. 

Via “Vitamines voor senioren” hebt u kunnen lezen dat wij de beloftes die wij in 2006 in ons 
verkiezingsprogramma maakten voor een groot percentage reeds uitvoerden en wij er de 
volgende twee jaar met de volledige CD&V-ploeg zullen over waken dat ook de laatste 
vragen die we via het  tussengas Zilverboek mochten ontvangen zullen uitgevoerd worden. 

Beste vrienden, 

Ik krijg niet zo dikwijls de kans om de ganse ploeg CD&V-mandatarissen te bedanken voor 
hun onbaatzuchtige inzet. Dankzij deze ploeg enthousiaste mandatarissen krijg ik de kans 
onze gemeente op een dynamische manier met respect voor eenieders mening te besturen. 

Ik wil hen dan ook even naar boven roepen uit dank voor de vier jaar politieke 
samenwerking. Ik hoop uiteraard dat  de volgende 2 jaar op dezelfde wijze kunnen verlopen. 

Ik begin met onze OCMW-leden : 

- Voorzitter sinds 1 januari 2010: Paul Van Rompaey  

- Ondervoorzitster en fractieleidster sinds 1 januari 2010: Ilse Spitaels 

- Eminence grise en tot 1 januari 2010 voorzitter: Willy Haspeslagh  

- Duivel doet al (ook organisator vandaag): Guido Op de Beeck  

- Onze jongste maar altijd met een gewaardeerde inbreng: Cindy Ceuppens 

De ploeg waarover ik in het college en de raad mag beschikken: 



Schepenen 
- Eerste schepen Eric Janssens 
- Tweede schepen Hilde Van de Werf 
- Derde schepen Bert De Keyser 
- Vierde schepen Jan Van Asch 
- Schepen sinds 1 januari 2010 en ook jongste schepen: Sven Vercammen 

Raadsleden 
- Sinds 1 januari 2010 haar schepenambt afgestaan maar nog altijd even 
  dynamisch en gedreven: Lily Cleymans 
- Onze gewaardeerde fractieleider voor CD&V in de raad: Rik Cruyplants  

- Hij verliet de veiling als gepensioneerde maar wilde de Katelijnse bevolking 
  nog ten dienste zijn op diverse domeinen: Willy Van Looy  

- Onze CD&V-ouderdomsdeken maar daarom niet minder gedreven, 
  voornamelijk om zijn passie voor cultuur uit te dragen in Sint-Katelijne- 
  Waver: René Verreth  

- Tot slot een dame die uit het niets in de gemeenteraad terecht kwam maar 
  door haar inzet de haar toegewezen taken op een schitterende wijze 
  uitoefent : Annita Van der Auwera. 

Beste senioren, 

Met deze ploeg zullen wij de volgende twee jaar deze gemeente verder besturen en vragen 
wij u nu reeds het vertrouwen om na 2012 hieraan verder te werken. 

25 september 2010 

Eddy Vercammen 

 


