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WETTEREN

Quiz op 21 februari

www.n-va.be/wetteren

Op 21 februari organiseert Jong N-VA Wetteren een quiz 
waaraan iedereen mag deelnemen! Een ploeg bestaat uit 
vier personen en daarbij moet één iemand onder de 35 jaar 
zijn. Plaats van afspraak: Intermezzo, Wegvoeringstraat 
68, Wetteren. Inschrijven kan tot 19 februari via celien.
vanderstuyft@jongnva.be. 

EEN GELUKKIG 2014
Bij het nieuwe jaar horen steevast 
wensen. We drukken elkaar de 
hand, wisselen gewoontegetrouw 
drie zoenen uit en wensen elkaar 
alle goeds toe. Dat wij u niet alleen 
maar mooie dingen toewensen, 
maar daar effectief ook werk van 
maken, bewijzen we u graag in 
het huis-aan-huisblad dat hier nu 
voor u ligt.

2013 was voor N-VA Wetteren een heel belangrijk jaar. 
We werden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 niet 
alleen beloond met een pak mandaten, we kregen meteen ook 
de kans om tot 2019 deel te nemen aan het lokale bestuur van 
onze gemeente. Deze uitdaging namen onze mandatarissen 
vanaf dag één ter harte. Er werd gewerkt, gezwoegd, 
vergaderd, overlegd, gepraat én geluisterd.
Deze tendens zetten we het komende jaar verder. 
Maar daar laten we het niet bij! We zullen bewijzen dat we uw 
vertrouwen dubbel en dik waard zijn en willen waarmaken 
wat we u beloofd hebben. Laat u niet verblinden of afleiden 
door negatief getouwtrek. Op die manier blijven we ter plaatse 
trappelen en dat wil u toch niet? We werken aan een mooi, 
gezellig en welvarend Wetteren. We werken aan verandering, 
Verandering voor Vooruitgang.

Bij het nieuwe jaar horen steevast wensen. We drukken u graag 
de hand, maar wensen u oprecht een mooi, gezond en vooral 
héél GELUKKIG 2014 toe. 

Katrien Jacobs 
Voorzitter N-VA Wetteren

KATRIEN JACOBS
Voorzitter N-VA Wetteren

MASSEMEN
WESTREM

2de eetfestijn op 25 april
Na het grote succes van de eerste editie organiseert Jong 
N-VA Wetteren een opnieuw een eetfestijn. De tafels worden 
gedekt in de Kattestraat 2, Wetteren. Inschrijven kan via 
celien.vanderstuyft@jongnva.be.

Waar staan we?
De N-VA heeft bij de 
verkiezingen een aantal zaken 
vooropgesteld. Wat is daar 
intussen van geworden?

Het gemeentebestuur heeft 
net voor nieuwjaar haar 
beleidsplan voorgesteld.  
Voor velen liet dat lang op zich 
wachten. 

Maar ideeën moeten rijpen en gedragen worden door 
iedereen. Heilige huisjes moeten soms worden gesloopt.  
Zoiets vraagt tijd. Wij willen daar met jullie over spreken, 
ook wanneer de boodschap niet altijd eenduidig positief 
is. Maar verandering vraagt ook moed. Nu zijn wij er 
klaar voor. En Wetteren zal wel degelijk veranderen zoals 
wij denken dat jullie het willen. Daar staat de ganse 
N-VA-fractie garant voor.

HERMAN STROBBE
Schepen van Financiën
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Wetteren aan de Schelde
Een aangepaste dienstverlening voor iedereen is 
niet mogelijk in het huidige gemeentehuis. Zo 
is ons gemeentehuis zelfs niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Een nieuw administratief centrum is 
daarom werkelijk een noodzaak.  

Dankzij onze inbreng wordt in dit nieuwe centrum ook 
het OCMW ondergebracht. Hierdoor kan echt gesproken 
worden van één loket voor de volledige dienstverlening.
Wij slaagden er tevens in de plannen voor het toekomstige 
administratief centrum zo te laten aanpassen waardoor 
dit gebouw waarschijnlijk het meest duurzame 
overheidsgebouw zal zijn in Vlaanderen.

Komt er een tweede Scheldebrug? 
De tweede of de derde Scheldebrug blijft Wetteren 
beroeren. 

Maar wat is er NU ECHT beslist?
In opdracht van Vlaanderen werd aan Wetteren gevraagd 
om mogelijke trajecten aan te geven en haar voorkeur te 
geven voor een bepaald traject. Na een brede consultatie 

werden een aantal tracés voorgesteld. Deze worden dan 
opgenomen in het ruimtelijk structuurplan. Niet meer, 
niet minder. Wat er ook in de pers is verschenen. In de 
beleidsnota staat niet één letter over een tweede brug.  
De bal ligt in het kamp van Vlaanderen. 

De gemeente kan en zal geen tweede Scheldebrug betalen.

N-VA is een sociale partij 
Een sociale partij is iets anders dan een socialistische 
partij. Het OCMW moet inderdaad de middelen krijgen 
om te zorgen voor de zwaksten in onze gemeente, maar 
zich ook daartoe beperken en elke vorm van misbruik 
bestrijden.  Niettegenstaande de besparingen die ook 
daar noodzakelijk waren, zijn wij erin geslaagd om 
genoeg geld vrij te maken opdat niemand in de kou zal 
blijven staan. 

De één-loketfunctie binnen het nieuw administratief 
centrum zal er voor zorgen dat het sociaal huis 
laagdrempelig wordt, ver weg van de fameuze openbare 
onderstand. 
Een huis waar iedere Wetteraar de weg naar moet vinden.
Wij zijn ook zeer verheugd dat er toekomstgericht wordt 
gewerkt. De vergrijzing van onze gemeente is een feit. 
Daarvoor moeten  oplossingen worden uitgewerkt. 
De uitbouw van een woonzorgzone staat op de agenda. 
Levenslang thuis wonen moet een recht zijn voor iedereen 
die het kan.

Betere huizen in Wetteren
De vele slechte woningen zijn een echte kanker voor 
onze gemeente. Eindelijk zal er iets aan gebeuren. De 
huisjesmelkers worden aangepakt met een belasting op 
verwaarloosde woningen. En dat geld wordt uitsluitend  
gebruikt om initiatieven te nemen om woningen te 
verbeteren en wijken aan te pakken. 

De gemeente zal zelf ook haar slechte woningen de 
nodige aandacht geven. Alleen op deze wijze kunnen 
wij jonge gezinnen aantrekken. Het zijn de jonge 
tweeverdieners die de rijkdom moeten uitmaken van 
onze gemeente. Voor onze middenstand betekent dit 
meteen een bijkomende klandizie.
Voor die verandering staat de N-VA.
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De N-VA houdt aan een degelijk uitgebouwd cultuur- 
en sportbeleid. Wij geloven nu eenmaal in de sociale, 
economische en gemeenschapsvormende rol die de vrije 
tijd speelt.

Daarom zijn wij verheugd dat er in deze moeilijke 
financiële toestand voldoende middelen zijn gevonden om 
de infrastructuur actueel te houden.

Dasseveld wordt uitgebouwd tot meer dan een 
voetbalveld. Ook de jeugdwerking zal daar haar plaats 
vinden.

Niet alleen de culturele infrastructuur in het centrum, 
maar ook in de buitenwijken verdienen en krijgen de 
bijzondere aandacht van onze partij. Wij denken hierbij 
onder meer aan de bibliotheken in Massemen en Overbeke.
Bibliotheken zijn meer zijn dan een uitleenpost van 

boeken, CD’s en DVD’s. Zij moeten ook een centrum zijn 
van gemeenschapsvorming, een ontmoetingsplaats voor 
diverse doelgroepen, de uitvalsbasis voor levenslang leren.
Cultuur, sport en jeugd worden op elkaar afgestemd onder 
de noemer ‘vrije tijd’. Gedaan met het hokjesdenken.

Vrije tijd 

Gezonde fi nanciën
Om de financiële situatie van Wetteren niet te laten ontsporen zal er 
sterk bespaard worden. De middelen van de gemeente worden in de 
toekomst efficiënter ingezet. Meer doen met minder is hierbij voor de 
N-VA de boodschap. Daarnaast stijgen ook de belastingen licht. Dit 
was helaas noodzakelijk wil de gemeente al haar verplichtingen blijven 
nakomen. Sommige leden van de oppositie waren van oordeel dat de 

belastingverhoging niet ver genoeg ging. Maar de N-VA wil de koopkracht van haar inwoners zoveel mogelijk 
behouden. Dat hoeft niet ten koste te gaan van een financieel gezond beleid.

Zo bouwen we de schuldenlast geleidelijk af en houden we de financiën van de gemeente gezond. De N-VA brengt de 
toekomst van Wetteren niet in gevaar.

De kleuterschool blijft bestaan 
Onze hersenen zijn de enige grondstof die wij 
hebben. Daar moeten wij spaarzaam mee omspringen. 
De N-VA zet dan ook zwaar in op onderwijs. 

Wetteren heeft een scholengemeenschap van om en bij 
de 4 000 leerlingen. De gemeentelijke kleuterschool met 

een honderdtal leerlingen zal daar ook in de toekomst 
een belangrijke rol blijven spelen. Een kleuterschool die 
prachtig werk aflevert voor enthousiaste kleuters, ouders 
en grootouders in een permanent groeiende wijk. De 
kleuterschool moet mogelijkheden krijgen om zich verder 
te ontplooien. Voor de kleuters, voor de leerkrachten en 
voor de omgeving.
Als gemeenteschool (met slechts een paar kleuterklasjes) 
kan dit onvoldoende verder worden uitgebouwd. Binnen 
een groter geheel zijn er meer mogelijkheden.

Cordonnier
De gebouwen van De Witte en Cordonnier werden reeds vroeger aangekocht. Waarschijnlijk met goede 
bedoelingen. Maar Wetteren kan twee grote projecten financieel op het zelfde ogenblik onmogelijk realiseren. 

Maar wat moet je dan doen? Als goede huisvader ervoor zorgen dat je eigendom zijn geld waard blijft. En te gelde maken 
wat kan. Daarom moet de fase 0 voor het project Cordonnier worden uitgevoerd. Zo blijft in de toekomst alles nog 
mogelijk. Intussen kan reeds een deel van de site Cordonnier in gebruik genomen worden.
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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.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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