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N-VA Wetteren  wenst iedereen  
prettige eindejaarsfeesten!

De Vlaamse motor draait op volle toeren
In 2016 beleefden we helse tijden. Terreur en terreurbestrijding, toestroom van migranten uit oorlogs- 
gebieden en internationale ongerustheid. Toch is het tij aan het keren, dankzij het schitterend werk van  
onze mandatarissen op elk niveau. In Vlaanderen zien we stilaan de resultaten met een historisch lage  
werkloosheid, een dalend aantal faillissementen en een significante stijging van de koopkracht.

Deze positieve trend verankeren we ook 
lokaal door van Wetteren terug een echte 
centrumgemeente te maken. Er zijn  
ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten 
op til en we leggen onze accenten om een 
creatief, duurzaam, maar vooral innovatief 
en sociaal beleid door te voeren. Met de 
integratie van OCMW en gemeente- 
diensten op dezelfde site en door de  

uitbouw van een digitaal loket en  
doorgedreven administratieve  
vereenvoudiging brengen we die diensten 
dichter bij de burger. 

De N-VA is ervan overtuigd dat we u een 
positieve balans kunnen voorleggen en 
wensen u alvast voor 2017 twaalf maan-
den vreugde, tweeënvijftig weken plezier, 

driehonderd vijfenzestig dagen succes en 
achtduizend zevenhonderd zestig uren 
gezondheid.

Meer weten?
Waarnemend voorzitter  
Hubert Willems
hubert.willems@n-va.be

Ouderenzorg optimaal uitbouwen
De N-VA wil dat oudere mensen zo lang mogelijk in eigen 
omgeving kunnen wonen en verzorgd worden. De ideale 
partner om dit te bewerkstelligen is het Sociaal Huis, want 
alleen door thuisverzorging en alternatieve woonvormen 
(vb. kangoeroewoning, assistentiewoningen) te ondersteu-
nen, kunnen we dit mogelijk maken. 

Ook het lokaal dienstencentrum (opening in 2017), dat mede door onze 
steun werd gerealiseerd, zorgt voor de optimale ondersteuning van 
thuis- en gezinszorg. We zijn fier dat Wetteren eindelijk een dag- en 
verzorgingscentrum heeft op de Jan Broeckaertlaan, zo kunnen  
mantelzorgers ook eens een dag op adem komen. 

Samen klinken op het 
nieuwe jaar!
N-VA Wetteren en zijn mandatarissen 
nodigen u uit op een spetterende 
nieuwjaarsreceptie!

Zaterdag 21 januari 2017 om 19.30 uur in 
zaal Intermezzo (Kattestraat 2, Wetteren) 
bieden we u graag een hapje en een 
drankje aan! Gastspreker van dienst is 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Marius 
Meremans. 

Meer weten?
OCMW-raadslid Peter Blancquaert
peter.blancquaert@n-va.be
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Cultureel erfgoed versterkt onze identiteit
De generaties na ons moeten ook nog kunnen zien en beleven hoe ons volksleven vroeger was en wat onze 
normen en waarden waren. Daarom helpt het om een aantrekkelijk toeristisch beeld in een mooie omgeving 
te scheppen. 

Dat bepaalt namelijk de herkenbaarheid van dorpen en steden. 
“Ook in Wetteren werken we naar een herbestemming om 
leegstand en verval tegen te gaan. Het draagt bij om een volkse 
cultuur levendig te houden en het schept continuïteit. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het ontwerpen of restaureren van reuzen 
zoals Pier Punaise”, zegt gemeenteraadslid Winnie Meeus.

De reuzen van Vlaanderen kregen de Vlaamse erfgoedprijs in 
2015 en onze stokreus Pier Punaise kreeg een erkenning voor 
restauratie. Pier Punaise is op Ten Ede gekend als een stoute 
jongen die heel beweeglijk is en vooral veel aandacht heeft voor 
vrouwelijk schoon.

“We moeten echter dringend de erfgoedlijsten actualiseren, 
niet alles wat oud is, is waardevol. Realisme en gezond verstand 
moeten de leidraad zijn. Zo behouden we wat echt de moeite is. 
We zijn dan ook heel blij dat de gemeente kan instappen in een 
intergemeentelijke cel die alles wat erfgoedbeleid aangaat, bege-
leidt”, besluit Winnie.

N-VA Wetteren steunt Music For Life
Net als de vorige jaren steunt de N-VA ook dit jaar de actie Music For 
Life, de goede doelenactie van Studio Brussel. Dit jaar ondersteunen 
we drie goede doelen. 

Dit zijn de drie vzw’s waar onze VLaM (‘Vlaamse Madam’) 2016 atlete Marieke 
Vervoort meter van is. N-VA Wetteren helpt een duit in het zakje te doen voor het 
Oost-Vlaamse Canisha, een opleidingscentrum voor assistentiehonden, gevestigd  
in Wetteren (www.canisha.be). Om  CANISHA te steunen, verkochten wij op de 
kerstmarkt een leuk doosje met daarin een theelichtje, windlichtje en lucifers.  
De opbrengst gaat integraal naar de vereniging. 

Wist u dat een hond opleiden van puppy tot volwassen  
begeleidingshond 17 500 euro kost? En dat een puppy  
maandelijks 24 euro aan voedsel kost?

Treinramp Wetteren:
N-VA vroeg infovergadering aan  
gouverneur Briers
Na het klasseren van de strafrechtelijke procedure hebben onze manda-
tarissen onder leiding van parlementslid Goedele Uyttersprot en schepen 
Jean-Paul De Corte met steun van onze gewestelijke en provinciale manda-
tarissen Eric Scheire, Marius Meremans en Annemie Demuyt, onmiddellijk 
gereageerd en een brief geschreven aan gouverneur Briers met de vraag om 
de Wetteraars degelijk in te lichten teneinde de nodige acties te kunnen 
ondernemen om hun rechtmatige belangen te vrijwaren. 

Er bleven immers nog vele vragen onbe-
antwoord, met als voornaamste: zal de ge-
leden schade vergoed worden, hoe en door 
wie? Dit kwam dan ook uitgebreid aan 
bod op het infomoment van 10 december 
met de Gouverneur en het gemeentebe-
stuur. Omdat N-VA Wetteren vindt dat de 
geleden schade wel degelijk moet vergoed 
worden, zullen wij verder nauwlettend 
toezien dat er daadwerkelijk actie onder-
nomen wordt. Strafrechtelijke klassering 
betekent immers niet dat de schade niet 
wordt vergoed! Die schade moet via een 
burgerlijk geding worden ingevorderd. 
N-VA Wetteren laat dit niet los en bekijkt 
hoe er resultaat kan bereikt worden!

De schepenwissel komt eraan!
Bij de installatie van deze gemeenteraad werd 
afgesproken dat Annelien Van Der Gucht schepen 
zou worden de laatste twee jaar van deze  
legislatuur. 

Jean-Paul De Corte heeft dit aangeboden om een jonge  
politica de kans te geven de toekomst voor te bereiden.  
Voor schepen De Corte is dit geen vaarwel, maar een andere 
invulling van zijn politiek leven. 

Samen zullen ze een tandem blijven vormen die de toekomst 
voorbereidt met als doel dat elke Wetteraar en Wetteren erop 
vooruit gaan! Annelien wordt schepen per 1 januari 2017.

Jong N-VA zet in op  
verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is en blijft prioritair. Niet alleen als een 
nieuw schooljaar begint, maar elke dag opnieuw. Vooral de 
zwakste weggebruikers verdienen onze aandacht, zeker kinde-
ren!

We moeten informeren, controleren en als het moet zelfs 
sanctioneren. De infrastructuur en de wegen moeten kritisch 
bekeken worden en fietspaden moeten altijd en ook in de winter 
berijdbaar zijn.

De Linde van Massemen:
boom van het jaar!
De linde is de boom van het jaar, maar 
er is nog meer goed nieuws. Volgend jaar 
dingen we mee op Europees niveau voor een 
bekroning tot Europese boom van het jaar. 
Geef toe, de linde heeft iets. 

Hij wordt dan ook goed verzorgd door 
specialist-boomverzorgers, die nu een 
onderhoudsplan zullen opstellen. Met de hulp 
van iedereen moeten we proberen ook deze 
trofee naar Massemen en Wetteren te halen!

  Vlaams Volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot en schepen Jean-Paul 
De Corte (jean-paul.decorte@wetteren.be) blijven zich inzetten voor de 
slachtoffers van de treinramp: “De geleden schade moet vergoed worden.”

  Misschien wordt de Linde volgend jaar ook 
bekroond tot Europese boom van het jaar.

  Annelien Van Der Gucht, gemeenteraadslid en OCMW-raadslid, 
volgt Jean-Paul De Corte op als schepen.

 Meer weten? 
Gemeenteraadslid Winnie Meeus
winnie.meeus@n-va.be

 Meer weten? annelien.vandergucht@wetteren.be
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


