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WETTEREN MASSEMEN-WESTREM

www.n-va.be/wetteren

Wetteren aan de Schelde

Herman Strobbe,  
schepen van Financiën

Het project ‘Wetteren aan de 
Schelde’ werd door de Europese 
Investeringsbank beloond met het 
label ‘Smart City Project’. Daardoor 
kunnen wij het project veel voorde-
liger financieren.  
 
Ook in financieel moeilijke tijden 
moet een gemeente blijven investe-
ren. Dat moet doordacht gebeuren en 
met oog voor de mens. Investeringen 
mogen er vooral niet voor zorgen dat 
de toekomst overbelast wordt.

Duurzaamheid, betere dienstverle-
ning, stadsvernieuwing en oog voor 
mobiliteit, het zijn allemaal criteria 
waaraan moest worden voldaan. 
In Vlaanderen zijn er tot op heden 
slechts acht projecten die op deze 
steun kunnen rekenen. 

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat 
het project Wetteren aan de Schelde 
door de Europese Investeringsbank 
wordt erkend als een SMART CITY 
PROJECT. Hierdoor kunnen we het 
financieren aan een veel voordeligere 
rentevoet. 

Omzichtig, efficiënt en creatief omgaan 
met uw belastinggeld is ook de kracht 
van de verandering en betekent een 
motor van vooruitgang.
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In haar verkiezingsprogramma beloofde N-VA Wetteren u een beleid dat ten 
dienste staat van u. Een beleid met een duidelijke en transparante aanpak. Na 
meer dan twee jaar geloven we meer dan ooit dat het verschil zichtbaar is!

Een belangrijk onderdeel van de Vlaamse regeerverklaring handelt over de in-
tegratie van gemeente en OCMW. Er werd al lang over gesproken, maar onder 
impuls van de N-VA wordt dit gerealiseerd.

N-VA Wetteren is ervan overtuigd dat deze integratie alleen maar voordelen 
heeft. Het bestaande tweeledig model was zeker niet transparant genoeg voor 
de burger. Het OCMW mag niet enkel synoniem zijn van hulpbehoevend. Beide 
instanties samenvoegen zal drempelverlagend werken. 

Er moet één lokaal sociaal beleid komen, gestuurd door de gemeenteraad. Weg 
met de versnippering van bevoegdheden tussen OCMW en gemeente. Een goed 
sociaal beleid heeft immers invloed op alle beleidsdomeinen:  onderwijs, cultuur 
sport, wonen... 

Het spreekt natuurlijk voor zich dat de persoonlijke levenssfeer moet gewaar-
borgd blijven. Dit kan door de oprichting van een ‘bijzonder comité voor de soci-
ale dienst’, dat individuele sociale dossiers zal behandelen. 

We mogen ook niet vergeten dat een integratie ook positief bijdraagt tot adminis-
tratieve efficiëntie en kostenbesparing. Op die manier gaat er meer geld naar een 
sociaal beleid. En daar doen we het toch voor.

Wetteren heeft al een aantal stappen gezet. Het samenbrengen van gemeente en 
OCMW in het nieuwe administratief centrum, is een volgende stap. Maar het kan 
en moet verder gaan. N-VA Wetteren, met onze OCMW-raadsleden Annelien en 
Peter op kop, gaat hier werk van maken. Want u verdient een goed, verantwoord 
en doordacht sociaal beleid.

2 jaar N-VA-beleid: verschil wordt zichtbaar

Katrien Jacobs,  
voorzitter: “Ook een 

degelijk sociaal beleid  
is een Motor voor  

Vooruitgang.”



www.n-va.be/wetterenwetteren@n-va.be

In 2002 nam de toenmalige  
mobiliteitsraad het initiatief om 
in Wetteren een autoluwe dag te 
organiseren. Deze eerste autoluwe 
dag vond plaats op 22 september 
en is ondertussen een traditie 
geworden. Ieder jaar rond dezelfde 
datum wordt deze opnieuw georga
niseerd. Mensen uit de mobiliteits
raad, de gemeente, de federale en 
lokale politie, de Vereniging van 
Ouders van Verongelukte Kinde
ren en de schooldirecties werken 
samen om telkens vele honderden 
van onze jongeren te leren hoe ze 
zich veilig in het verkeer gedragen. 
Dit met fietsparcours, toneel, film, 
voordrachten enzovoort.

Dit jaar valt de autoluwe dag voor de jongeren op vrijdag 25 september. Er wordt nu werk 
gemaakt om in de toekomst naast de jaarlijkse autoluwe dag voor de Wetterse school-
jeugd een autoluwe zondagnamiddag te organiseren in het centrum. Dit op initiatief van 
Natuurpunt en de Fietsersbond en samen met de huidige adviesraad voor Mobiliteit. 

Dit initiatief krijgt de volledige steun van N-VA Wetteren. Een verkeersveilig Wetteren 
is onze hoofdprioriteit. De fiets moet een belangrijkere plaats innemen in de kortere 
verplaatsingen, vooral naar en in het centrum. 

Meerdere woningen in Wetteren zijn 
in slechte staat, met leegstand en 
overlast tot gevolg. Deze woningen 
voldoen niet meer aan de minimale 
normen van woonkwaliteit. Ook 
onze gemeente Wetteren heeft een 
aantal woningen in bezit die zich in 
slechte staat bevinden. Het beleid 
voorziet initiatieven in Overbeke 
en Stuivenberg en kan hiermee een 
goed voorbeeld stellen. In naam van 
het bestuur doen we een warme 
oproep aan onze mandatarissen om 
concrete stappen te ondernemen om 
de (woon-)kwaliteit in Wetteren te 
verbeteren. Voor sommige wijken is 
het vijf voor twaalf. 

Geef de Motor van Vooruitgang een duwtje in de rug!

CC NOVA bestaat 10 jaar. En het mag gezegd worden: het waren tien succes-
volle jaren. In die periode is de NOVA uitgegroeid tot een aantrekkingspool 
tot ver buiten Wetteren. Niet in het minst omwille van zijn mooie zaal, zijn 
aantrekkelijk en hoogstaand programma en zijn gezellig cultuurcafé.
Wij willen de Wetteraar blijven verwennen en een programma kunnen 
aanbieden waarvoor hij anders naar Gent of Aalst moet. Hierdoor kunnen 
we van Wetteren een aantrekkingspool maken.
Wie feest, moet zich mooi maken. De zetels van de zaal tonen sporen van 
de vele bezoekers. Voor het grote feest zullen de zetels allemaal opgefrist 
worden. Een nieuwe vulling en bekleding moeten ze opnieuw doen stra-
len. Daarnaast krijgen ze ook een leesbare nummering.

Op 27 september viert Wetteren 10 jaar Nova. Meteen een nieuwe start om in de toekomst nog beter te 
doen. Zorg dat jij erbij bent.

De kerk blijft in ieder dorp en iedere gemeente een baken. Vandaag is het kerk- 
bezoek afgenomen. In veel kerken worden geen erediensten meer verzorgd.  
Sommige van onze kerken hebben een architectonische waarde, andere veel  
minder. De symbolische waarde is er altijd. 
Vlaanderen vraagt ons om na te denken over wat er kan gebeuren met de  
kerken. Op welke wijze kunnen wij die gebouwen een nieuwe 
toekomst geven. Alleen als wij een goed plan kunnen voorleg-
gen zullen wij nog geld krijgen om deze gebouwen te onder-
houden en te restaureren.
Begin juni gaan de adviesraden en de kerkfabrieken samen 
aan de tafel zitten. Welke beslissing er ook wordt genomen, 
deze moet worden ondersteund door jullie Wetteraars.
Maar wat denken jullie hierover? Laat het ons weten.  
Ga naar https://wetteren.n-va.be/contact en je bent zo  
vertrokken. Bedankt.

Er was de nieuwjaarsreceptie met Elke Sleurs, de spaghettizwier met 
Jong N-VA, de Valentijn- en moederdagactie. Op zondag 27 september is 
er onze jaarlijkse BBQ. Noteer dat alvast in je agenda. Nog geen #helfie? 
Neem contact op met ons. Wij komen graag naar je toe om onze stand-
punten toe te lichten.

N-VA kan ook feestvieren

Leegstand in Wetteren

Gaat Wetteren zijn kerken afbreken?

CC NOVA maakt zich op om te feesten

Bert Maudens,  

communicatie

Bart Van Nieuwenhuyse
Bestuurslid

Herman Strobbe
Schepen van Erediensten

Guido Van den Berghe (schepen van Cultuur) en 
Jean-Paul De Corte (voorzitter van het AGB)

De kerk van Kwatrecht

Autoluw = 
plaats voor de fiets

Nu de achtste en laatste Wetterse derby tussen Standaard Wetteren en 
Racing Wetteren is gespeeld, wil N-VA Wetteren beide clubs feliciteren met 
de behaalde resultaten en de nieuwe fusieclub KFC Wetteren alle succes 
toewensen. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze samenwerking het 
Wetterse voetbal enkel ten goede kan komen. 
Wij zijn vooral ook bijzonder verheugd dat door 
deze samenwerking de vele jongeren die beide 
clubs rijk zijn hun sport onbezorgd en in optimale 
omstandigheden kunnen blijven uitoefenen, want 
het belang van jeugdwerking kan en mag niet on-
derschat worden. De N-VA wil dat iedereen in de 

eigen buurt kwaliteitsvol en betaalbaar kan sporten, een leven lang, en dat begint met de 
jeugd. Omdat sporten gezond is. En omdat sporten mensen dichter bij elkaar brengt. 

Dietbrand van Durme, fractieleider

KFC Wetteren



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


