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Binnen de N-VA was ze al gekend als een rijzende politica, 
maar Vlaanderen leerde haar kennen in het programma ‘Terug 
naar eigen land’ waar ze geconfronteerd werd met de keiharde 
situatie van de vluchtelingen. Ontheemden op de vlucht voor 
oorlog en ellende, die hun leven riskeren op hun lange onzeke-
re tocht naar een betere wereld. Ook de familie van Zuhal heeft 
ooit hun bakermat Koerdistan achtergelaten en onze contreien 
opgezocht, in de hoop op een beter leven. 

Als mijnwerkersdochter is ze opgeklommen tot het hoogste 
platform van de federale politiek. Dit was niet zo evident, maar 
ze heeft alle kansen die onze samenleving haar heeft aangebo-
den met beide handen gegrepen.
Ze is het levende bewijs van het inclusieve volksnationalisme 
waar de N-VA voor staat: in onze maatschappij wordt nie-
mand, die onze waarden en normen onderschrijft, uitgesloten 
maar met open armen ontvangen en alle kansen aangeboden.

Haar ervaringen zijn haar leidraad als staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beper-
king, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. We hopen dat 
haar beleid ook ten goede zal komen voor Wetteren. Ook hier 
is nog veel werk in de armoedebestrijding, vele mensen krijgen 
nog te weinig kansen. Nochtans wordt op gemeentelijk niveau 
hieraan sterk gewerkt. Welke impact haar beleid heeft op Wet-
teren zal uitgebreid toegelicht worden. Voorzitter Hubert Wil-
lems heet jullie dan ook van harte welkom.

komt naar Wetteren!
Zuhal Demir

Jong N-VA en N-VA nodigen u 
uit op de jaarlijkse barbecue

Volwassenen: 20 euro
Kinderen: 12 euro 

Inschrijven kan bij Jong N-VA-voorzitster Celien Van 
Der Stuyft, andere bestuursleden of via  

wetteren@n-va.be

Iedereen welkom op zondag  
1 oktober van 12 tot 15 uur in 

zaal Christus Koning

VRIJDAG

22 september
19.30 uur

cc Nova Wetteren
Inschrijven via 

wetteren@n-va.be

Voorzitter Hubert Willems nodigt  
iedereen uit om te komen luisteren  
hoe Wetteren mensen met problemen 
ook kan helpen naar een beter bestaan.

N-VA wil parkeerplaatsen markt behouden p. 2 Herbestemming van onze kerken p. 3
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Herdenkingstentoonstelling over Wetthra
Precies 25 jaar geleden vond het historische massaspel Wetthra voor de  
derde keer plaats. Ruim 400 figuranten deden hun uiterste best om de  
geschiedenis van Wetteren door de eeuwen heen tot leven te brengen. Meer 
dan 12 000 bezoekers konden genieten van het prachtige klank- en lichtspel op de 
markt.

Schepen van Archief Annelien Van Der Gucht lanceerde de idee om een herdenkingstentoonstelling 
te organiseren. De Gemeente Wetteren, de erfgoedcel en de cultuurraad waren 
onmiddellijk enthousiast en verlenen hun actieve medewerking aan de tentoon-
stelling die plechtig geopend wordt in de dekanale kerk op vrijdag 15 september 
2017 om 21 uur.  
 
Iedereen is welkom!

Volgens N-VA Wetteren is het nu niet opportuun om parkeerplaatsen 
op de markt te laten verdwijnen. Peter-Jan Van Der Gucht, voorzitter 
van de raad van Lokale Economie: “We moeten eerst de impact van de 
nieuwe ondergrondse parking op het mobiliteitsgegeven in het cen-
trum en op het handelsgebied van het centrum bekijken voor we wijzi-
gingen aanbrengen aan het aantal bovengrondse parkeerplaatsen.”

Centrum afhankelijk van  
doelgericht kopen
N-VA Wetteren is tegen het wegnemen 
van de plaatsen, omdat het handelscen-
trum momenteel voor een groot deel 
afhankelijk is van doelgerichte aankopen, 
snel en efficiënt met als basisvoorwaarde 
dichtbijgelegen parkeermogelijkheid. 
Ook de ouder wordende bevolking, soms 
moeilijk te been, koopt waar ze op geringe 
afstand kan parkeren. Zo niet haakt deze 
steeds ruimer wordende groep onmid-
dellijk af, wat zeer nefast zou zijn voor 
diverse centrumhandelaars.

Nefast voor handelaars en  
bewoners

Ook zal het wegnemen van parkeerplaat-

sen het niet vergemakkelijken om nieuwe 
handelaars aan te trekken. Zij zullen 
ongetwijfeld de voorkeur geven aan de 
rand (Frunpark) als er geen garanties zijn 
op voldoende parkeermogelijkheden die 
door de gemeente worden gevrijwaard en 
voorzien. Ten slotte wordt door het feit 
dat de omwonenden met een bewoners-
kaart ook op de markt mogen parkeren, 
de reële beschikbaarheid van parkeer-
plaatsen herleid tot nul. 

N-VA Wetteren zal er alles aan doen om 
het parkeergegeven te bekijken in een 
ruimer kader van mobiliteit en inrichting 
van het centrum. Dat kan vooral door een 
weldoordacht citymarketingplan uit te 
bouwen waarin de sterktes van Wetteren 
ten volle worden gepromoot.

Parkeershop 
Bookmolenstraat 
moet beter
Heel veel Wetteraars hebben 
klachten over de werking 
van parkeershop OPC in de 
Bookmolenstraat.

De 
vriendelijkheid 
van het 
personeel is 
niet altijd 
wat men 
verwacht. 
Bovendien is 
de interpretatie 
van de regels 
soms te vrijblijvend en fout. 
Maar het grootste probleem 
zijn de openingsuren en de 
wachttijden, zeker nu ook enkele 
buurgemeenten het Wetters 
bureau moeten gebruiken als ze 
iets nodig hebben.

Wij vragen dan ook om de 
openingsuren en de werking te 
herbekijken en klantgerichte 
service te verlenen. Wij ijveren 
voor drie openingsdagen en een 
opening tijdens de avonduren.

 Jean-Paul  
De Corte 
Fractieleider

N-VA wil parkeerplaatsen 
markt behouden

 Annelien Van Der Gucht 
Schepen
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Aperitiefgesprek Sarah Smeyers 
was succes
Op 25 juni kwam Kamerlid Sarah Smeyers naar Wetteren om te praten 
over armoedebestrijding. Ook in Wetteren zijn er veel mensen die de 
eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Haar beleid kan ons helpen om 
de armoede in Wetteren nog beter te bestijden. 

Armoede bestrijden is vooral mensen laten deelnemen aan de maat-
schappij en hun zelfredzaamheid verhogen. Essentieel hierbij is werk. 
Dat is dan ook precies waar de N-VA op inzet: meer mensen aan het 
werk krijgen. Bovendien maakt de N-VA tijdelijke werkervaringen mo-
gelijk die  een opstap zijn naar vast werk.

Sluikstorten kordaat 
aanpakken
N-VA Wetteren blijft ijveren voor een proper en 
aantrekkelijk Wetteren. Sluikstorters moeten niet 
alleen geverbaliseerd worden, maar ook gesanc-
tioneerd worden. Zoals u op de foto’s 
kunt zien, is de speelton een plaats 
waar sluikstorten vaak voorkomt.

Herbestemming van onze kerken
De herbestemming van een kerk, 
na de ontwijding, is in de eer-
ste plaats een opdracht voor de 
eigenaar van het gebouw. Zo is 
Kwatrecht ontwijd en verkocht 
aan privé-investeerders die er een 
horecazaak met brouwerij willen 
uitbouwen. 

Christus Koning is nooit gewijd geweest 
en moet dus ook niet ontwijd worden. Bo-
vendien is dit eigendom van een parochia-
le VZW en zijn er hier minder problemen 
om de kerk te herbestemmen.

Overschelde heeft een oplossing gevonden 
met Scheppers om de kerk te gebruiken als 
sportzaal.

Overbeke is van de kerkgemeenschap en 
hier zijn voorstellen om het gebouw in 
erfpacht aan de gemeente te geven. De 
invulling hiervan is nog niet definitief, 

maar de N-VA ijvert ervoor dat er bij de 
herbestemming zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met de gevoeligheden en 
belangen van de lokale gemeenschap.

De kerk van Westrem is eigendom van de 
gemeente. Het is een beschermd gebouw 
en dorpsgezicht. Een herbestemming is 
dus niet makkelijk. Bovendien is de kerk 
al sinds haar ontstaan het middelpunt van 
de gemeenschap geweest. Als er al een 
herbestemming komt, moet deze zeker 
ook lokaal gedragen worden. Volgens de 
N-VA is het dan ook een goed idee om een 
eventuele herbestemming in overleg met 
de mensen te plannen.

 Winnie Meeus
Gemeenteraadslid

 Johan Ver Eecke
Bestuurslid
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.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:     /     /


