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WETTEREN
Jouw N-VA-
vertegenwoordigers
in de OCMW-raad

www.n-va.be/wetteren

In de OCMW-raad heeft de N-VA 
twee vertegenwoordigers. De N-VA is 
een partij die alle inwoners van onze 
gemeente de kans wil geven om op een 
zo goed mogelijke manier deel te laten 
nemen aan onze samenleving. Vanuit 
dit gedachtengoed zetelen Annelien 
Van Der Gucht en Peter Blancquaert in 
de OCMW-raad. Annelien is eveneens 
lid van het Vast Bureau van het OCMW.

SAMEN VOOR BETER
Een forse aanmaning van Europa, tegenvallende 
ontvangsten en een neerwaartse bijstelling van de 
economische groei. De federale regering begint met 
weinig goed nieuws aan de begrotingscontrole 2013.

WAKKER BLIJVEN
Ook Wetteren ontsnapt niet aan deze economische 
tendens. De gemeente die blijft OVER-investeren, 
terwijl de Wetteraar zijn belasting ziet verhogen? 
Dit kan niet. De N-VA staat pas een 
belastingverhoging toe, als ook de gemeentelijke 
diensten de broeksriem een aantal gaatjes dichttrekt. 
We houden samen met jou alles nauwgezet in de 
gaten. We blijven alert en letten op jouw én onze centen.

WETTEREN EENSGEZIND ÉN PROPER
Dat Wetteren in één klap wereldberoemd werd, dat hebben we naar aanleiding 
van de treinramp allemaal aan den lijve kunnen ondervinden. Eén ding moet 
gezegd, we kwamen hier sterker en eensgezinder uit. We kwamen tot het besef 
dat het in Wetteren goed is om te leven, te wonen én ook te werken. Laten we die 
eensgezindheid aangrijpen om Wetteren nog beter, mooier en properder te maken. 

JE WEET ONS TE VINDEN
N-VA Wetteren gaat verder met de kracht van verandering. Dag na dag. We blijven 
ijveren voor de punten in ons programma. We doen dit vanuit ons bestuur, in het 
schepencollege, de gemeenteraad én de OCMW-raad. Heb je vragen, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met onze mandatarissen of bestuursleden. Je weet 
ons te vinden.

GEZOCHT
Wil jij ook meewerken aan de verandering? Doe dan met ons mee! 

Word lid van N-VA Wetteren. Je bent reeds lid voor 12,5 euro per jaar 
(2,5 euro als bijlid en 5 euro als jongere tot 30 jaar).  

Neem contact met ons op en we komen graag bij jou langs.

Katrien JaCObs
Voorzitter N-VA Wetteren

Jong N-VA
Nog maar net draait N-VA Wetteren 
op kruissnelheid en nu is er al een 
enthousiaste groep jongeren die de 
lokale afdeling van Jong N-VA heeft 
opgericht!  Van januari, bij de opstart, 
tot nu hebben deze enthousiastelingen 
niet stilgezeten. Ze steunden “Kom 
op tegen kanker”, organiseerden 
een meer dan geslaagd eetfestijn en 
staken de Wetterse studerende jeugd 
een hart onder de riem tijdens de 
examen periode. “We zijn nog op zoek 
naar mensen die ons team willen 
versterken” zegt Celien Van Der Stuyft, 
secretaris van de afdeling. Voor een 
overzicht en een verslaggeving van alle 
activiteiten van Jong N-VA Wetteren, 
kan je terecht op hun Facebookpagina.

Katrien Jacobs, 
voorzitter

0471 86 46 91
katrien.jacobs@n-va.be

Guido Van Den Berghe, 
ledenverantwoordelijke

09 369 53 28
guido.vandenberghe@n-va.be

Herman Strobbe, 
secretaris

047 668 92 88
herman.strobbe@n-va.be

MASSEMEN
WESTREM
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Nieuw N-VA-bestuur Wetteren altijd bereikbaar
In maart werd het nieuwe bestuur van N-VA Wetteren verkozen. De volgende drie jaar gaan deze mensen vorm 
geven aan N-VA Wetteren. Aarzel niet om met hen contact op te nemen.

Voorzitter: Katrien Jacobs katrien.jacobs@n-va.be 
Ondervoorzitter: Hubert Willems hubert.willems@n-va.be
Secretaris: Herman Strobbe herman.strobbe@n-va.be 
Penningmeester: Catherine Tydgat catherine.tydgat@n-va.be
Ledenadministratie: Guido Van den Berghe guido.vandenberghe@n-va.be 
Communicatie: Marc Buysse marc.buysse@n-va.be 
Organisatie evenementen: Winnie Meeus    winnie.meeus@n-va.be
Jongerenverantwoordelijke: Celien Van Der Stuyft   celien.vanderstuyft@n-va.be

De andere verkozen leden uit het bestuur zijn: Sabine Demeyer, Necat Yildirim, Bart Van Nieuwenhuyse, 
Wouter Van den Berghe, Jose Naessens, Bart De Nil,  Dirk Janssens, Lena Van Der Gucht, Eric Colpaert en Romain Poppe. 
Deze worden aangevuld met de raadsleden Annelien Van Der Gucht, Dietbrand Van Durme en Peter Blancquaert.

Even de (taal)grens over
Waalse gemeenten en dorpen, gelegen nabij de taalgrens, hebben ook een Nederlandstalige naam die dikwijls 
verloren is gegaan in de nevels van de tijd. 

Hier volgen vijf Waalse gemeenten/dorpen:

Zoek de Nederlandstalige namen 
en met iedere vierde letter vorm je 
een zesde Waalse gemeente met haar Vlaamse naam.
Zend je antwoord naar hubertwillems@gmail.com. 
Onder de juiste inzendingen wordt een mooi boek verloot.  
Veel puzzelgenot.

Wetteren moet properder
Wetteren zou een mooie gemeente kunnen zijn. 
Maar vaak storen we ons aan vuile voetpaden, 
flesjes, blikjes en papier op straat. Den Blakken 
die gebruikt wordt als illegaal containerpark. 
De vele palen die scheef staan. De losliggende 
tegels van het voetpad. De perkjes hier en daar 
die niet onderhouden worden. Daar moet iets 
aan gedaan worden! Wetteren kan én moet 
properder! 

De gemeentekas is 
bijna leeg. Maar om de 
straten te vegen zal er 
toch nog wel geld zijn? 
De N-VA staat voor een 
globale aanpak. 
Pak straat per straat 
eens goed aan. 
Geef het voorbeeld en 
veeg Wetteren letterlijk proper. 
Bind ook de strijd aan met de sluikstorters.
Dat zijn de kleine dingen die een grote verandering betekenen.

is dit het beeld van wetteren dat we willen?
Samen kunnen we er iets aan doen.

Jauche
Noduwez

Evregnies

Ollignies Orp-le-Grand
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Jullie willen een aangenaam winkelcentrum? 
Jullie willen een ongestoorde nachtrust? 
Jullie willen geen overlast van de nachtwinkels?

Wij delen deze zorg en zijn daarom tevreden dat de 
gemeenteraad, op aangeven van onze partij, een voorstel 
heeft goedgekeurd waarbij de nachtwinkels aan banden 
worden gelegd.
Volgend besluit werd genomen:
 Er komen geen nachtwinkels meer in de Wetterse 

winkelstraten.
 Een eventuele nieuwe nachtwinkel is minstens 

500 meter verwijderd van een reeds bestaande.
 Elke nachtwinkel beschikt over eigen parkeerplaatsen, 

zodat eventuele overlast voor buren nihil is.
 Wie toch nog een nachtwinkel wil beginnen, betaalt een 

hoge openingstaks.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit de verandering is die jullie 
willen.

De Wetteraar wil geen nieuwe 
belastingen en hij heeft gelijk. Want 
wat is er gebeurd met jullie geld?

Het is waar dat door het Dexia-
debacle en de dalende inkomsten 
uit de energiesector de gemeente 
al verschillende jaren veel minder 
inkomsten heeft. Hierop moet eindelijk 
dringend worden gereageerd. 
De gemeente moet leren leven met 
minder middelen.
Er zal voor ongeveer 1 miljoen euro 
worden bezuinigd. Iedereen in het 
gemeentehuis moet nadenken hoe het 

met minder kan. Toch moet de service naar 
de bevolking toe beter. 
Verder moet er rekening gehouden worden 
met de vele verplichtingen uit het verleden 
die nog betaald moeten worden. Aan de 
dienstverlening voor de Wetteraar mag niet 
geraakt worden. 
Het is niet jullie schuld dat de bodem van de 
gemeentekas zichtbaar is.
Ondanks het invoeren van doelgerichte 
besparingen is een belastingverhoging 
onvermijdelijk. 
 Jullie vinden dat een schande. Wij ook. 
Wij zullen er dan ook op toezien dat het geld 
goed gebruikt wordt. Iedere euro zal twee 
keer worden om gedraaid voor hij wordt 
uitgegeven. Het gemeentelijk belastinggeld 
zal ENKEL besteed worden aan dingen die 
jullie echt willen.

Nachtwinkels aan banden

Nieuwe belastingen: 
een schande!

Treinongeluk en voedselproducerende dieren
Een, op andere tijden, bucolisch tafereel van rustig grazende paarden en 
liggende, herkauwende koeien, werd nu verstoord door het schroot van een 

brandende trein op de achtergrond.

Ook N-VA Wetteren stelde zich vragen over de impact van dit alles op het dierenwelzijn 
en de voedselveiligheid. Wij hebben kunnen vaststellen dat het Federaal Agentschap voor 

voedselveiligheid zeer snel de gepaste maatregelen genomen heeft. In een wijde perimeter 
werden op melkproducerende bedrijven tankmelkstalen genomen en op vleesproducerende 
bedrijven werden stalen van het gras genomen. Alle resultaten bleken negatief, waaruit blijkt dat 

de acute toxiciteit voor de dieren in de nabijheid nihil was. Ook monitoring op lange termijn is niet 
nodig omdat de eventuele afbraakproducten van het gif snel uit het dierlijk lichaam verdwijnen en 

zich niet opstapelen in lever of andere weefsels.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”

HET KAN ANDERS
De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan. 

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf, 
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT
Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit. 
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

De Vlamingen zijn het fatalisme van 
de regering-Di Rupo beu. 

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat. 

U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen, 

werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

Dat zijn de paden die we moeten 
bewandelen om te groeien! Maar helaas: 

dat zijn de paden die de federale 
regering blokkeert.

Ben Weyts: 
“Confederalisme 
is de enige weg die 
naar verandering leidt.”
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Ben Weyts
• N-VA-ondervoorzitter en

volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke 

wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke, 

papa van Floor en Gust
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