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SAMEN-LEVEN

1

Sylke
PEX

2

Sven
VERELST

3

Sarah
DE KEYSER

4

Guy
DE BEUGHER

5

Björn
CLOOTS



6

Vera
LAUWERS

7

Wilfried
VAN DEN ACKER

8

Filip
ZUTTERMAN

9

Aziza
ROUAS

10

Elke
WUYTS

CD&V kiest resoluut voor een samenleving waar iedereen erbij hoort. 

Wij gaan voor een flexibele kinderopvang die ook rekening houdt met de 
noden van éénoudergezinnen. Hiervoor zoeken we met alle betrokkenen 
naar creatieve oplossingen. Met een sociaal restaurant willen wij sociale 
contacten bevorderen en vereenzaming tegengaan. Uiteraard krijgen ook 
kleinschalige sociale woonprojecten en mensen met een beperking onze 
aandacht.

De mobiliteit en de sociale contacten van onze senioren liggen ons nauw 
aan het hart. Voor hen en voor onze mantelzorgers organiseren wij 
“lotgenotencontact” zodat zij van elkaars ervaringen kunnen leren. Wij 
waken erover dat de kostprijs van het woonzorgcentrum voor de bewoners 
betaalbaar blijft.

Wij willen dat onze jeugdverenigingen zich kunnen focussen op hun 
kerntaak, namelijk onze kinderen de kans geven om zich individueel en in 
groep in te zetten voor elkaar en voor onze samenleving. Daarom kiezen wij 
voor een ruimere tussenkomst in de financiering van de jeugdlokalen. Wij 
gaan voor een centrale evenementenhal, maar kleinschalige initiatieven 
moeten zeker ook hun plaats kennen in de eigen buurt.

»
WIJ WILLEN U ERBIJ

IEDEREEN MEE...
Niet alleen voor onze ondernemers, maar voor alle inwoners maken we 
werk van een degelijk handelsklimaat.  Bij dorpskernvernieuwing hebben 
we aandacht voor het behoud van voldoende parkeerplaatsen.

Wij betrekken onze verenigingen als partners in het beleid van onze 
gemeente door met hen een echte dialoog aan te gaan. 



11

Jacquelina
V. UTTERBEECK

12

Jos
CEULEMANS

13

Guido
OP DE BEECK

14

Rezi
DEVRIENDT

15

Sven
VERCAMMEN

Aangename dorpskernen en een toegankelijke woningmarkt 
zijn belangrijke punten in ons programma.  Zo zetten wij in 
op een beter grond- en pandenbeleid en willen wij een 
sociale woonmix in de kernen. De kwaliteit van de woningen 
willen we bewaken door de gemeentelijke woonwinkel 
verder uit te bouwen.

Beslissingen met een aanzienlijke ruimtelijke impact laten 
we voorafgaan door reële inspraak en overleg met de 
buurtbewoners.

»
WONEN

VERBINDEN

We breiden onze vakantiewerking uit en spelen hierbij in op 
alle talenten van onze jongeren.

Iedereen moet voor ons plezier kunnen maken. Wij denken 
hierbij niet alleen aan G-sport, maar ook aan G-vrije tijd.

De sportinfrastructuur bouwen we verder uit. Wij maken 
werk van een subsidiereglement om onze sportverenigingen 
te ondersteunen bij de aanleg van kunstgrasvelden.

Wij ontwikkelen intiatieven om onze senioren in hun vrije 
tijd samen te brengen.

De organisatoren van evenementen krijgen de nodige 
ondersteuning bij de uitbouw van hun evenementen tot 
volksfeesten. Voor hen investeren wij ook in voldoende 
feestmateriaal.

»
SAMEN PLEZIER MAKEN



Sven
VERCAMMEN

16

Divan
NAS

17

Mark
CHRISTIEN

18

Agnes
NOTELÉ

19

Lizzy
POLLAERT

20

Suzanne
VERBEECK

Wij werken aan een fietsmobiliteitsplan. Waar  
mogelijk gaan we voor gescheiden fietspaden en 
meer fietsenstallingen, bijvoorbeeld aan onze 
kerkhoven.

Wij maken werk van een fietsbibliotheek waar 
inwoners van alle leeftijden fietsen kunnen lenen.

We sturen verder aan op een uitbreiding van het 
aanbod van De Lijn, zodat belangrijke bestemmingen 
voor al onze inwoners bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer.

Wij willen de stationsomgeving opwaarderen en de 
verkeersveiligheid verbeteren door het fietsverkeer 
te scheiden van het verkeer op de parking.

In de buurt van de R6 willen wij een carpoolparking 
realiseren met een overdekte fietsenstalling. 

Wij bevorderen de doorstroming van het verkeer  
door hinderende slalomopstellingen te verwijderen.

»
SAMEN ONDERWEG

DIENSTVERLENING  

Bereikbaarheid is meer dan facebook alleen. Inwoners zonder 
computer of met een beperking moeten ook op een degelijke 
dienstverlening kunnen rekenen.

We gaan voor een kwaliteitsvol, transparant en klantvriendelijk 
lokaal bestuur ten dienste van alle inwoners, ondernemingen en 
verenigingen. 

We erkennen en respecteren de gemeentelijke adviesorganen en 
personeelsleden en zetten verder in op digitalisering zonder het 
persoonlijke contact uit het oog te verliezen.



21

Bernaderre
VAN DEN EEDE

22

Eddy
VERCAMMEN

23

Willy
VAN LOOY

24

Jan
VAN ASCH

25

Annita
VAN DER AUWERA

Land- en tuinbouw

We behouden het landelijke karakter van onze gemeente en geven 
onze land- en tuinbouwers een rechtszeker kader waardoor ze op eigen 
ritme kunnen groeien.

Door de invoering van een landbouwtoets waarborgen we dat de 
gevolgen van belangrijke beleidsbeslissingen op onze landbouwers in 
kaart worden gebracht.

Onze eigen producten promoten we bij nieuwe inwoners en bezoekers. 
't Grom krijgt opnieuw ademruimte door de ontwikkeling tot groente-
educatiecentrum waar scholen welkom zijn om te koken met onze eigen 
producten waar we trots op mogen zijn.

Het systeem van de ANPR-camera's heeft zijn nut bewezen. We breiden dit systeem 
verder uit om de verschuiving van de criminaliteit van de steden naar het platteland tegen 
te gaan.

Hinderlijke obstakels die voor verkeersonveiligheid zorgen, verwijderen we en/of 
vervangen we door veiligere alternatieven.

»
VEILIGHEID

De wateroverlast dijken we in door de opmaak van een gemeentelijk plan voor het 
onderhoud van de grachten. We zetten ook in op de controle van dit onderhoud 
wanneer dit door anderen moet worden uitgevoerd. 

De afvaltaks die deze bestuursperiode werd ingevoerd, willen we volledig compenseren.

Wij werken verder aan de vervanging van onze straatverlichting door energiezuinige 
armaturen te plaatsen.

Zwerfvuil voorkomen wij door een beter beheer van de vuilnisbakken op het openbaar 
domein en bestrijden wij door een krachtdadiger optreden tegen sluikstorters.

»
MILIEU



KOESTER
KATELIJNE WAVER

26

Bert
DE KEYSER

27

Eric
JANSSENS

MEER INFO OVER ONS PROGRAMMA:

 WWW.CDENVSKW.BE

ONS ERFGOED...
Onze gemeente heeft vele parels die het bezoeken meer dan waard zijn. Wij promoten  
dit erfgoed bij onze eigen inwoners en bij de toeristen. 

Ons historisch erfgoed onderhouden wij met het nodige respect. Zo starten wij de  
restauratie op voor de pastorie van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

De begraafplaatsen bouwen wij uit tot groene, stille plekken.



ONZE PLOEG

Sarah DE KEYSER3.

Sven VERELST2.

Sylke PEX1.

Vera LAUWERS6.

Björn CLOOTS5.

Guy DE BEUGHER4.

Aziza ROUAS9.

Filip ZUTTERMAN8.

Wilfried VAN DEN ACKER7.

Jos CEULEMANS12.

Jacquelina VAN UTTERBEECK11.

Elke WUYTS10.

Rezi DEVRIENDT14.

Guido OP DE BEECK13.

Mark CHRISTIEN17.

Divan NAS16.

Sven VERCAMMEN15.

Suzanne VERBEECK20.

Lizzy POLLAERT19.

Agnes NOTELÉ18.

Willy VAN LOOY23.

Eddy VERCAMMEN22.

Bernadette VAN DEN EEDE21.

Bert DE KEYSER26.

Annita VAN DER AUWERA25.

Jan VAN ASCH24.

Eric JANSSENS27.

 GEMEENTERAAD 
Sint-Katelijne-Waver

CD&V heeft voor u 27 enthousiaste kandidaten die in de gemeenteraad uw 
belangen willen behartigen.

Wij rekenen alvast op uw steun om dit programma samen te realiseren.

v.u. Wilfried Van den Acker, Waterstraat 25 2860 SKW


