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ANPR-camera’s verhogen veiligheid
ANPR-camera’s zijn slimme camera’s die aan automatische nummer-
plaatherkenning doen. In eerste instantie kan men zo nagaan of een 
voertuig geseind staat of gestolen is. 
Ze kunnen ook nagaan of de wagen 
verzekerd of technisch gekeurd is en of 
er onbetaalde boetes zijn. Daarnaast kan 
je de camera’s ook inzetten voor traject-
controle. In de politiezone Wetteren, 
Laarne en Wichelen hebben ze een soort 
ANPR-schild opgesteld. Op de zeven 
belangrijkste invalswegen worden van-

daag voertuigen gecontroleerd. De zones 
wisselen deze informatie ook uit. Toch 
wijst schepen Annelien Van Der Gucht op 
de impact die deze camera’s hebben op 
ieders leven. N-VA Wetteren is blij met de 
resultaten en wil nog inzetten op vlak van 
veiligheid. Liever inbraken voorkomen 
dan nadien de daders moeten opsporen.

Hernieuwde 
moed

Het voorbije jaar 2016 was er één 
om moeilijk te vergeten. Zowel 
nationaal als internationaal waren 
het turbulente tijden. 

Het is dan ook een huzarenwerk 
voor onze bewindvoerders om,  
in deze omstandigheden, de  
voorziene doelstellingen te 
bereiken. 

Toch zien we stilaan de resultaten 
van het geleverde werk. In 2017 
verwachten we opnieuw een 
positieve evolutie.

Ook N-VA Wetteren kende een 
hobbelig parcours in 2016.  
Onze afdeling staat er nu wel 
weer en we bouwen met frisse 
moed onze werking verder uit. 

Het N-VA-bestuur staat klaar om 
tegen 2018 van Wetteren een 
gemeente te maken waar het voor 
iedereen goed leven is.

Hubert Willems
Waarnemend voorzitter

Annelien Van Der Gucht is schepen van 
Burgerlijke stand en Bevolking, Voorzitter 
van het Autonoom Gemeentebedrijf  
Wetteren -, Inburgering en Integratie -  
Gezondheid en Drugpreventie - Tewerkstel-
ling - Archief. Als boegbeeld van Jong N-VA 
staat zij voor de toekomst van onze partij.
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Werken site Cordonnier  
van start
Omwonenden of voorbijgangers zullen misschien al 
gemerkt hebben dat de werken aan site Cordonnier 
zijn gestart. 

De gemeente kocht deze oude kousenfabriek al aan in 2008 met 
als bedoeling om er nieuwe gebouwen voor de Kunstacademie 
en de creatieve sector te verwezenlijken. Er zou ook een onder-
grondse parking en evenementenhal komen. De N-VA vindt dit 
een mooi project, maar betreurt dat er niet genoeg geld is om het 
hele project in één keer volledig uit voeren. Daarom werkt men 
momenteel in verschillende fasen.

Meerdere fasen
Fase 0 is bijna afgewerkt. Dat was eigenlijk een voorbereidende 
fase waarbij het terrein gesaneerd werd. Ook de afbraak van het 

gebouw met de spitse daken, de aanleg van een voorlopige par-
king en het openstellen van de grote tuin zijn al afgerond. Fase 
1, de renovatie van het torengebouw, is begroot en start binnen-
kort. Het hele gebouw wordt gestript en aangekleed met rode 
steen. De bedoeling is dat de administratie van de academie, de 
afdeling beeldende kunst, bedrijven uit de creatieve sector en een 
polyvalente evenementenhal hier gevestigd worden.

Ruimte voor niet-klassieke optredens
Een nieuwe evenementenhal, ondergrondse parking en meer 
ruimte voor de academies volgen later. Samen met Jong N-VA 
en de cultuurraad gaan we toezien op de invulling hiervan. Zo 
moet er ook ruimte zijn voor niet-klassieke optredens. 

Marc Herrebaut
Ondervoorzitter cultuurraad en  
beheerraad culturele instellingen
marc.herrebaut@n-va.be

Wie de middelen niet heeft om iets te 
kopen of te huren moet ondersteund 
worden. Daarom is sociale woning-
bouw een absolute noodzaak voor de 
N-VA. Wie een sociale woning wil, heeft 
natuurlijk ook bepaalde sociale verplich-
tingen. Nederlands leren is er daar één 
van. Sociale samenhang in wijken of 
appartementsblokken is alleen mogelijk 
als de bewoners elkaar begrijpen.

Daarnaast zal het aanbod aan sociale 
huurwoningen altijd kleiner zijn dan de 
vraag. Wie het echt nodig heeft, krijgt dan 
ook voorrang. Anderen, minder kapi-
taalkrachtigen die ondersteuning nodig 
hebben, helpen we via huursubsidies.  
Heel belangrijk is een objectief en  
controleerbaar toewijssysteem met  
duidelijke regels. Die zijn er en daar  
blijven we op toezien.

De controle op sociale fraude kan en 
moet een pak strenger. Wie onterecht  
een sociale woning inneemt, houdt geen  
rekening met mensen die echt nood 
hebben aan een sociale woning. Daarom 
moeten we strenger controleren op  
zwartwerk, niet-aangegeven eigendom-
men of domiciliefraude.

Wie niet meer beantwoordt aan de  
normen, moet de woning vrijgeven  
voor wie er wel recht op heeft. Alleen  
zo kunnen we een voldoende aanbod 
garanderen.

José Sprangers
Vertegenwoordigster 
N-VA bij Eigen Dak 
en SVK

Integratie 
Bibliotheek en CC 
Nova Wetteren 
Dankzij de integratie van de 
bibliotheek met CC Nova komt 
er een sterker aanbod en ruimte 
voor vernieuwing. Zo wordt er 
ingezet op online zaalverhuur, 
automatische facturatie en 
online reservatie voor sport en 
cultuur. 

Möbius helpt en begeleidt deze 
integratie zodat het fysiek ook een 
eenheid wordt. Deze integratie 
van beide gebouwen moet ervoor 
zorgen dat we de leidinggevende 
rol, die we in de regio opnemen, 
blijvend waarmaken.

Het vernieuwde cultuurcentrum 
zal dit jaar een open kennis-
centrum worden dat u een 
optimale dienstverlening biedt 
op vlak van cultuur, vrije tijd, 
sport en verenigingsleven. 

Winnie Meeus 
Voorzitster gemeenteraads- 
commissie  
Vrije Tijd 
N-VA 
Wetteren

Inzetten op sociale 
woningbouw
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Lokaal dienstencentrum  
De Reuzen opent in 2017
In een vergrijzende samenleving is inzetten op 
ouderenzorg steeds belangrijker. Daarom wordt in 
2017 op de voormalige site van de koffiebranderij 
in de Molenstraat het dienstencentrum De Reuzen 
geopend. Dit centrum zorgt ervoor dat ouderen in 
een beginnende zorgsituatie geholpen worden. 

De N-VA wil in de eerste plaats dat ouderen zo lang moge-
lijk in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. Door het 
aanbod van verschillende diensten en activiteiten streeft 
men ernaar om de overgang naar residentiële opvang zo lang 

mogelijk uit te stellen. Men kan er terecht met vragen over 
opvang, een warme maaltijd nuttigen en hulp bij boodschap-
pen aanvragen. Ook allerhande activiteiten en hobby’s komen 
er aan bod. Dit centrum wil door intense samenwerking met 
alle vrijwilligersorganisaties ook de strijd tegen vereenza-
ming aangaan.

Peter Blancquaert 
Lid vast bureau 
OCMW

Skatepark komt er eindelijk
Bij de afbraak van het skatepark aan de Warande heeft men een nieuwe vestiging in de koelkast  
gestopt. Al jaren belooft elke schepen van Sport om hier verandering in te brengen. 

Dankzij het Autonoom gemeentebedrijf (waarin onze mensen Jean 
Paul De Corte en nu Annelien Van Der Gucht zetelen) is er een defi-
nitieve locatie aangeduid op de terreinen van het vroegere Standaard 
Wetteren (nu RFC Wetteren). Men kon daar niet over communiceren 
om de vertrouwelijkheid van de deals niet in gevaar te brengen.

Jong N-VA zal erop toezien dat het nieuwe skatepark een degelijke en 
hedendaagse invulling krijgt.

Celien Van Der Stuyft
Voorzitster jong N-VA

Blijft het ziekenhuis in Wetteren? Voor N-VA moet het!
Om de rendabiliteit te verhogen, moeten ziekenhuizen en diensten samenwerken. Zo komt er een intense  
samenwerking tussen het ASZ Aalst, Geraardsbergen-Wetteren, het OLV Aalst en Sint-Blasius  
Dendermonde. De bedoeling hiervan is om op termijn tot een fusie te komen.

Zal hier nog plaats zijn voor de 
politiek?
Absoluut niet! Laat gezondheidszorg 
aan mensen die daar goed in zijn en het 
bepalen van rechtvaardige en sociale regels 
aan de overheid. In het huidige ASZ heeft 
de gemeente Wetteren 16,5 procent van de 
aandelen, Aalst 57 procent en Geraards-
bergen 26,5 procent. Als we aandeelhou-
der blijven na de fusie draaien we op voor 
de kosten, maar hebben we niets meer te 
zeggen, aangezien ons aandeel zal verwate-
ren tot 3 procent.

Verdwijnt de tewerkstelling in  
Wetteren als men zich terugtrekt?
Zeker niet! Er is interesse van meerdere 
Gentse ziekenhuizen voor een overname.

We zijn immers een interessant wingewest. 
Het schermen met financiële gevolgen is 
dus een drogreden.
Strop om de hals?
Via een ASZ 2, waar de schepen van  
Financiën maar liefst 2 miljoen euro  
voor voorziet, zal een eerste stap naar fusie  
mogelijk worden. De pensioenverplichtin-
gen uit het verleden blijven bestaan.
Besluit: ziekenhuis in Wetteren behou-
den: Ja! Gemeentelijke participatie: neen!

Jean Paul De Corte  
Gemeenteraadslid

 Meer info nodig? www.n-va.be/wetteren
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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:     /     /


