
 

Beste vrienden, 
 

 

 
Op een weekend als dit kan het niet de bedoeling zijn 
om lange speechen te houden. Ikzelf geniet 
ongelofelijk van deze dagen. Velen onder jullie konden 
samen met mij gisteren getuige zijn van het 
schouwspel dat zich op de terreinen van de veiling 
afspeelde in schitterende weersomstandigheden en 
met een klank- en lichtspektakel dat in onze gemeente 
nog niet dikwijls heeft plaatsgevonden. 

 

Nu kunnen we weerom genieten van een gezellige namiddag en morgen voormiddag kunnen 
we met zijn allen in het centrum van onze gemeente genieten van de serene optocht van het 
gemeentehuis naar de kerk en de Schans Dorpveld ter nagedachtenis van de gesneuvelden 
in de eerste wereldoorlog. Voor diegenen die dit nog niet meegemaakt hebben, een 
aanrader. Belangrijk in dit ganse gebeuren is zeker dat dit alles u gratis aangeboden wordt 
via de CD&V, sponsoring en het gemeentebestuur. 

Niettegenstaande al deze euforie wil ik jullie toch enkele belangrijke zaken toelichten 
waarmee wij op dit ogenblik mee geconfronteerd worden of bezig zijn. 

Laat ons beginnen met de wegeniswerken : 

•  Sinds mei voert het Vlaams Gewest werken uit op het kruispunt R6 – Heisbroekweg. 
Op het kruispunt voltrekken zich op dit ogenblik grootse werken zodat vanaf vorige 
dinsdag op de R6 slechts  1 rijvak per richting kan gebruikt worden. Deze toestand 
zal zeker behouden blijven tot het bouwverlof volgend jaar. Als de werkzaamheden 
verder vorderen zoals gepland zullen de werken kunnen beëindigd worden eind 
volgend jaar. De verkeerslichten zullen dan verdwenen zijn op het kruispunt en op de 
R6 zal zich dan een brug bevinden met een rontonde onderaan de brug. 

• De fietstunnel die Pasbrug-Nieuwendijk met Elzestraat en het centrum moet 
verbinden zonder R6 of Heisbroekweg te kruisen is reeds in zijn eindfase gekomen.  

• Werken vooraan Stationstraat ter vervanging van de kokers Dorpsbeek: 
Hiervoor had de aanbesteding reeds plaats maar moeten de werken nog gegund 
worden. Mogelijk gebeurt dit begin volgende maand zodat de gesprekken over de 
start van de werken kunnen aangevat worden met de aangestelde wegeniswerker. In 
het beste geval (hangt af van de planning van de aannemer) kunnen deze werken 
nog dit jaar aanvangen. Ten laatste starten deze werken begin volgend jaar. 

• Weg- en rioleringswerken verkaveling Beukedreef en Lange Zandstraat: 
Hier werd de ontwerpfase 1 goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni ll. Dit 
betreft een werk van 3.380.000 € waarvan 2.448.000 € ten laste van HidroRio en 
931.000 € ten laste van de gemeente. Hier is HidroRio de bouwheer. De werken 
worden voorzien met een startdatum in 2011. 

• Nieuwe asfaltlaag Liersesteenweg vanaf R6 tot 200 meter voor de Vier Wegen. Deze 
werken starten op 5 october en zouden bij gunstige weersomstandigheden 10 dagen 
in beslag nemen. Er is een wegomlegging voorzien voor het verkeer komende van 
Duffel langs Lange Zandstraat  -Antwerpsesteenweg - R6. Het verkeer komende van 
Mechelen zal altijd doorgang vinden op de Liersesteenweg. Wel moeten de bewoners 



van de straten die uitkomen op de Liersesteenweg er rekening mee houden dat zij 
niet  de Liersesteenweg zullen kunnen oprijden tijdens de werkzaamheden. 

• Werken collector O.-L.-V.-Waver over Dijk - Mechelbaan – Berlaarbaan – 
Ijzerenveld.  
Dit dossier dragen wij al enkele jaren mee in onze begroting maar werd nog steeds 
niet aanbesteed. Gezien de bouwheer in dit dossier Aquafin is kunnen wij als bestuur 
hier alleen maar druk  uitoefenen. De laatste stand in dit dossier is dat er weerom 
enkele aanpassingen werden doorgevoerd op het grondgebied Bonheiden en 
Mechelen. Het definitief ontwerp werd op de gemeenteraad van 7 september 
nogmaals goedgekeurd. Volgens planning zou de Europese aanbesteding voor dit 
dossier in october plaatsvinden. Het betreft hier een werk van 11 miljoen €, vandaar 
de verplichting om dit Europees aan te besteden. 

• Tot slot zullen er dit jaar nog voor 400.000 € onderhoudswerken aan wegenis-, voet- 
en fietspaden uitgevoerd worden. 

Dit alles om aan te tonen dat onze schepenen verantwoordelijk voor openbare werken: 
schepen Cleymans en Van Asch hun handen vol hebben met het opvolgen van deze 
dossiers. 

Graag wil ik jullie toch ook meegeven dat wij dit jaar uitgeroepen werden 
tot GROENTEGEMEENTE van België. Niet alleen ons kunstwerk aan het gemeentehuis – 
gekoesterd gewas – maar ook via nog aan te brengen borden aan de inkom van onze 
gemeente zullen we dit kenbaar maken aan de bezoekers van uw dynamische gemeente. 

En of we dynamisch bezig zijn!!!! 

Gisteren telde onze gemeente 20.178 inwoners waardoor we de kaap van de 20.000 
voorgoed achter ons hebben gelaten. Vaststelling is wel dat een groot percentage van de 
bevolking die onze gemeente  hadden verlaten door huwelijk of het niet vinden van een 
woonst bij ons, een aantal jaren later naar Sint-Katelijne-Waver terugkeren. 

Wegens ons succes als schoolgemeenschap hebben we spijtig genoeg voor dit schooljaar 
een inschrijvingsstop voor 2,5 jarigen moeten invoeren in twee van onze gemeentescholen 
namelijk Dijkstein en Octopus. We hadden geen keuze als we de kwaliteit in deze scholen 
wilden blijven garanderen alhoewel we zowel in Dijkstein als in Octopus vergrotingswerken 
uitvoerden. Als grootouders zijn jullie hiermee waarschijnlijk  ook wel begaan. 

De stop situeert zich in Dijkstein op 65 2,5 jarigen en in Octopus op 30 2,5 jarigen. Ten titel 
van inlichting kan ik jullie zeggen dat wij vandaag nog geen kinderen moeten weigeren 
hebben omdat we nog niet aan dat aantal zijn.   

Ook op toeristisch gebied tracht schepen Janssens Sint-Katelijne-Waver meer troeven te 
geven. 

Het toeristisch infokantoor dat aan ’t Grom in de Midzelen gevestigd is werd onlangs erkend 
als toeristisch infokantoor. Dit jaar werd er ook gestart met het uitreiken van 
geschenkenbons waarmee men bij 40 middenstanders in onze gemeente terecht kan. 

Op dit ogenblik loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid om een gemeenschapscentrum 
op te richten. De beslissing hierover zal kortelings door het bestuur genomen worden. 

Een belangrijke beslissing voor het bestuur is zeker ook de ontwikkeling van het gebied 
Maanhoevevelden. Na  veel discussies heeft het bestuur geoordeeld hiervoor een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) te moeten opmaken. Indien dit RUP voor 1/1/2010 goedgekeurd 



wordt  hebben wij als bestuur de mogelijkheid de invulling van dit 21 ha grote gebied zelf in 
te vullen. Als wij hierin niet slagen zal de beslissing boven onze hoofden genomen worden 
op Vlaams niveau met als gevolg dat het gebied stedelijk zal ingevuld worden. Onder leiding 
van schepen De Keyser doen wij er alles aan om het RUP waarin 1/3 groenvoorzieningen en 
ruime water buffering werd voorzien goedgekeurd te krijgen. Met alle begrip voor de 
bewoners van de omliggende straten willen wij als bestuur onze verantwoordelijkheid echter 
niet ontlopen. Deze ontwikkeling op middenlange termijn zou ons ook de mogelijkheid geven 
onze jeugd in onze gemeente te laten huisvesten. Dit is voor mij een vorm van behoorlijk 
besturen. 

Naar seniorenbeleid toe, materie waarmee jullie allemaal mee begaan zijn, heeft schepen 
Hilde Van De Werf samen met de seniorenraad weer enkele belangrijke stappen gezet. Dit 
najaar zal er een halftijdse seniorenconsulent ingezet worden zodat jullie bij vragen een 
aanspreekpunt hebben binnen het bestuur. Ik denk dat de deelnemers aan de seniorenreis 
deze maand zeker tevreden waren. Daarom zie je dat niet de afstand belangrijk is, maar wel 
het programma. Ook voor mij was St Niklaas samen met de lekkere advocaat een 
veropenbaring. 

Het opstarten door de seniorenraad van een lessenreeks Engels blijkt ook een schot in de 
roos te zijn. Hetzelfde hadden we reeds vastgesteld met de lessenreeks computerinitiatie. 
Weet U dat wij op dit ogenblik meer dan 1000 abonnees hebben op onze digitale 
nieuwsbrief!!!! 

Geachte toehoorders, ik ga het hier bij laten. Mocht iemand nog een vraag of probleem 
hebben, spreek mij of één van onze CD&V raadsleden aan. Weet dat wij het zijn die ten allen 
tijde ten uwen dienste staan. 

Eddy Vercammen 

 

 


