
Geachte heer Minister Van Deurzen, Beste Jo, 

 

 

Van harte dank voor uw warme toespraak naar onze senioren toe. Wij 
zijn er van overtuigd dat u zowel voor Welzijn als Volksgezondheid en 
gezin uw uiterste best doet om aan eenieders wensen te kunnen 
voldoen. 

Wanneer u vorig jaar de eerste steen op het domein Borgerstein voor de 
100 units voor zelfstandig wonen plaatste waren wij begin deze maand 
gelukkig dat Minister President Peeters het lint kwam doorknippen voor 
de realisatie hiervan. Langs deze weg van harte dank voor de financiële 
ondersteuning die Vlaanderen hier gaf. 
Zonder die steun zou ook deze prachtige realisatie niet mogelijk geweest 
zijn. 
 

 

Beste vrienden senioren, 
Vooreerst wil ik jullie ook in mijn naam van harte welkom heten op dit 38e CD&V 
seniorenfeest in de veilinghallen. 

Wanneer afgelopen veertien dagen 700 senioren de uitstap naar Poperinge meemaakten 
hebben zei kunnen ervaren dat de reis weerom perfect georganiseerd werd. Onze door jullie 
organisaties gevraagde seniorenconsulent Sven De Backer heeft na één jaar zeker  zijn 
sporen reeds verdiend. In samenspraak met schepen Van de Werf en een aantal leden van 
de seniorenraad werd dit prachtig stukje Vlaanderen in het voorjaar vastgelegd en konden 
jullie genieten van de vroegere en de huidige hoppluk aldaar. Zoals bij ons het 
groentemuseum een stuk erfgoed geworden is kunnen we dit evenzeer stellen bij het 
hopmuseum. 

Graag wil ik jullie enkele actieve dossiers in onze gemeente toelichten. Laat ons maar 
beginnen bij het gespreksonderwerp van de laatste maanden, de mogelijke 
glastuinbouwconcentratie in onze gemeente. 
Ik kan best begrijpen dat ook jullie door een aantal groeperingen tot negatieve bevindingen 
kwamen na de lasterlijke taal die sommigen verkondigden. 
Ook ik was verwonderd te moeten aanhoren dat sommigen zelfs beweerden dat de 
Burgemeester van Sint-Katelijne-Waver reeds een document zou ondertekend hebben dat 
die mega serrecomplexen er moesten komen. Men kan dit zelfs op sommige borden lezen. 
Vandaag ben ik tevreden aan jullie de ware toedracht van dit alles te kunnen meedelen. 

Dit verhaal start in december 2007 wanneer de Vlaamse Regering de agrarische structuur in 
de regio Neteland herbevestigde. Men sprak toen over de aanduiding van een 
glastuinbouwgebied van gewestelijk belang in deze regio met kansen voor grondgebonden 
landbouw en glastuinbouw en een beperkte ecologische bosuitbreiding. 

In 2009 werd dan gestart met de opmaak van een ruimtelijke voorstudie. Ik kan u zeggen dat 
wij als bestuur vanaf dat ogenblik dit dossier met verscherpte aandacht hebben opgevolgd. 
Het was schepen De Keyser, bevoegd voor Ruimtelijke ordening en Landbouw die vorig jaar 
aan het kabinet van de Minister President vroeg dit dossier op een infovergadering te komen 
toelichten aan onze burgers. Deze vraag werd ingewilligd op 9 november 2010. 

Het was de CD&V bestuursmeerderheid van Sint-Katelijne-Waver die er op aandrong om 
een landbouw effectenrapport (de zogenaamde LER) te laten uitvoeren op de door het 
gewest voorgestelde gebieden. Alhoewel dit niet verplicht was stonden wij erop dat dit zou 



gebeuren zodat men zou kunnen vaststellen dat de vooropgestelde gebieden in de 
omgeving van Hagelstein en Slameuterstraat geen realistische pistes waren. Hier ontstond 
het misverstand met het actiecomité en de oppositiepartijen die zonder argumentatie actie 
gingen voeren. 

Als CD&V hebben wij het hoofd koel gehouden en de resultaten van de studie afgewacht 
alvorens te reageren. Deze resultaten werden vorige week kenbaar gemaakt door het 
Kabinet en vandaag kunnen wij u meedelen dat wij naar het kabinet landbouw toe een 
duidelijk standpunt hebben ingenomen. 

Wij zeggen : 

• NEEN AAN HET SERRECOMPLEXENMODEL VOOR DE GLASTUINBOUW 
• NEEN AAN ONTEIGENINGEN VOOR GLASTUINBOUW 
• NEEN AAN GLAZEN INDUSTRIETERREINEN 
• JA AAN EEN TOEKOMST VOOR ONZE LAND- EN TUINBOOUWERS VAN SINT-

KATELIJNE-WAVER 
• JA AAN EEN LEEFBAAR PLATTE LAND 

Dit alles is gebaseerd op volgende vaststellingen : 

- In deze 2 zones Hagelstein en Slameuterstraat verblijven op dit ogenblik 64 actieve land-    
 en tuinbouwers die  
  samen 297 ha grond in gebruik hebben. 
- De bodem in dit gebied is voor 89% vochtige zandgrond die voor de land- en tuinbouw als 
 zeer  
  waardevol beschouwd kan worden. 
- In zoekzone Hagelstein is 67 % van de gronden in gebruik door 14 landbouwers jonger dan 
 50 jaar 
- In zoekzone Slameuterstraat is 75 % van de gronden in gebruik door 26 landbouwers 
 jonger dan 50 jaar. 
- 50 % van de huidige tuinders en of landbouwers gaven aan dat zij opvolging binnen hun 
 familie hebben. 

Beste vrienden, 
Maandag laatstleden zat ik samen met alle fractieleiders uit onze raad om een duidelijk 
standpunt in te nemen tegenover de initiatiefnemers. Het is mijn bedoeling met de ganse 
gemeenteraad een eenvormige beslissing te nemen in de gemeenteraad en te trachten om 
ook onze buurgemeente Putte hierbij te betrekken. Deze materie is te belangrijk om hierover 
politieke spelletjes te spelen omdat het nu toevallig volgend jaar verkiezingen zijn. 
 
Ik denk te mogen zeggen dat de werkzaamheden op het kruispunt R6-Heisbroekweg 
geslaagd zijn. Niettegenstaande de werken meer dan een jaar duurden hebben we tijdens de 
werken steeds doorgang gekend voor de wagens. Vandaag kunnen we stellen dat de 
rotonde onder de viaduct een prachtige realisatie is geworden. De veiligheid voor de 
automobilisten als voor de fietsers die een afzonderlijk traject kregen was hier primordiaal. Ik 
kan u zeggen dat ook de 2 andere gevaarlijke kruispunten R6-Liersesteenweg en R6-
Antwerpsesteenweg in ontwerpfase zijn beland. De planning is dat deze afzonderlijk zullen 
aangepakt worden respectievelijk in 2013 en 2015. 

Het dossier waar wij als bestuur al jaren aan trekken is wel de doortrekking R6. Hier kan ik u 
meedelen dat de aannemer van de werken werd aangesteld – Van Gorp-Broekhoven – en 
dat afhankelijk van de mogelijkheden van de aannemer deze werken nog dit jaar van start 



zouden kunnen gaan. Waar op het traject dat hij zal starten is vandaag nog niet bekend, 
maar dit zullen jullie kunnen volgen in "Uw Gemeente" dat nu maandelijks verschijnt. 

De collectorwerken Waver schieten eveneens goed op. Het gedeelte Ijzerenveld en 
Berlaarbaan werd reeds voltooid en de werken op de Mechelbaan tussen Quatre-Verres en 
Wolvenstraat zullen tegen 15 november beëindigd zijn. Vanaf 17 october zullen de werken 
op de Mechelbaan tussen Wolvenstraat en Berkenhoek starten hetgeen betekend dat zowel 
Wolvenstraat als Oude Bergstraat en Bergstraat doodlopend zullen gemaakt worden voor de 
automobilisten. De laatste fase tussen Berkenhoek en Dijk zal na Nieuwjaar van start gaan. 
Het einde van de werken kunnen we verwachten tegen het bouwverlof 2012. 

Het ontwerp verkaveling Beukendreef en Lange Zandstraat zit vandaag in een fase van 
onderhandelingen. Ik verheel niet dat dit moeizaam gaat, maar kan u zeggen dat wij op 13 
oktober met de inwoners van de Lange Zandstraat rond tafel zitten om enkele alternatieven 
voor te stellen. Ook naar de Beukendreef toe worden er op dit ogenblik alternatieven 
uitgewerkt en zal er een nieuwe bewonersvergadering plaatsgrijpen. 

Op dit ogenblik hebben we voor de mogelijke bouw van een nieuw Gemeenschapcentrum 
één partner in PPS structuur (Privaat Publieke Samenwerking) aangeduid namelijk de Firma 
Van Roey uiit Rijkevorsel. Zij onderzoeken momenteel wat er best aan het 
gemeenschapcentrum kan toegevoegd worden om een gestructureerde samenwerking te 
bewerkstelligen. Ook de financiële consequenties voor de gemeente worden op dit ogenblik 
verder onderzocht. Nog dit jaar zal hierover een beslissing vallen. 

Vorige week had voor het eerst een nieuw initiatief plaats naar onze inwoners. Waar wij 
jaarlijks onze nieuwe inwoners vergasten met een rondrit per autocar door onze gemeente, 
hadden wij dit nu voor onze eigen inwoners georganiseerd. Met een volledig gevulde autocar 
werden Roosendael – Midzeelhoeve en t’Grom – Wintertuin met telkens een aangepaste 
gids bezocht. Ook dit bleek een succes geweest te zijn en is zeker voor herhaling vatbaar. 

Beste vrienden, 
Ik zou nog een tijdje kunnen doorgaan met het toelichten van een aantal dossiers, maar dit 
zou ons te ver leiden. Wel kan ik u zeggen dat ik de afgelopen 5 jaar op een dynamische en 
correcte manier heb kunnen samenwerken met een CD&V ploeg die allen gedreven onze 
fractievergaderingen en gemeenteraden bijwonen en steeds eenparig achter de genomen 
beslissingen staan na onderling overleg. Voor mij was dit als burgemeester een noodzaak 
om deze gemeente op een ordentelijke manier te kunnen besturen. Wanneer ik zelf 10 jaar 
geleden de beslissing nam om het burgemeestersambt van Kris Lens over te nemen had ik 
voor mijzelf een duidelijke strategie bepaald. Ten eerste voltijds als burgemeester werken, 
altijd ter beschikking staan voor de burgers van Sint-Katelijne-Waver, en trachten op een 
positieve wijze samen te werken met de collega’s uit het college en de raad. 

Ik denk te mogen stellen dat ik met de CD&V ploeg hierin duidelijk geslaagd ben. 

Graag had ik alle collega’s even naar boven geroepen. 

Mijn collega’s uit het schepencollege : Eric Janssens – Hilde Van de Werf – Bert De Keyser 
– Jan Van Asch – Sven Vercammen 

Mijn collega’s uit de gemeenteraad : Rik Cruyplants – Lily Cleymans – Willy Van Looy – 
René Verreth – Annita Van der Auwera 

Mijn collega’s uit het OCMW : Voorzitter Paul Van Rompaey – Ilse Spitaels – Guido Op De 
Beeck – Willy Haspeslagh – Cindy Ceuppens. 



Geachte senioren : met deze ploeg zullen wij ook volgend jaar constructief verder bouwen 
aan Sint-Katelijne-Waver. Ik kan u nu reeds meedelen dat zij ook de volgende legislatuur ten 
uwen dienste willen staan indien zij uw vertrouwen krijgen. 

Burgemeester 
Eddy Vercammen 

 


