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Vlaamse coronamaatregelen hebben ook impact in Wetteren
Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit 
voor de lokale sport-, jeugd- en cultuur-
verenigingen die door de coronacrisis 
heel wat inkomsten hebben misgelopen.

De coronacrisis hakte de voorbije maan-
den hard in op het verenigingsleven. Veel 
lokale sportclubs, toneelgezelschappen 
of jeugdverenigingen zagen heel wat 
inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, 
een lokale wafelverkoop of een jaarlijks 
theateroptreden geven hun in normale 

omstandigheden de nodige zuurstof om 
doorlopende uitgaven te bekostigen.

“Vlaanderen voorziet 364.664 euro voor 
de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen 
in Wetteren”, zegt raadslid Freija Colpaert. 
“Die extra middelen zijn voor veel van 
onze verenigingen de redding om te  
kunnen blijven voortbestaan  
en zo het sociale weefsel in  
Wetteren mee vorm te  
geven.”

Freija Colpaert, 
raadslid

11 juli-actie
Alle Wetterse N-VA-leden krijgen op 11 juli een smakelijke 
verrassing aan huis geleverd.

Gemeentebestuur moet lokale economie ondersteunen
De coronacrisis heeft ons land en onze gemeente zwaar getroffen. Nu het ergste achter de rug is, moeten we maatregelen nemen 
die onze economie ondersteunen.

Onze gedachten en deelneming gaan voor-
eerst uit naar de zwaar getroffen families 
die het slachtoffer zijn van het virus. Nu de 
coronamaatregelen versoepelen, moeten 
we onze aandacht dringend verleggen naar 
de economische gevolgen van de crisis. 

Velen moesten het maanden zonder in- 
komen stellen. Sommigen konden genieten 
van steunmaatregelen die een stukje van 
hun verlies konden dekken. Maar zonder 
financiële ademruimte kunnen we niet 
terugkeren naar een pre-coronatijdperk, 
want uw vertrouwde middenstander zal 
niet langer open zijn en uw stamcafé  
failliet, met spijt in het hart.

Geen woorden maar daden
Dringende maatregelen zijn noodzakelijk. 
Lokale belastingen op ‘neringdoeners’ 
moeten worden herbekeken of zelfs afge-
schaft of uitgesteld. We denken daarbij 
aan terrasbelastingen en standgelden voor 
marktkramers. Beloftes zijn niet voldoen-
de, realisaties zijn nodig.

Ondoordachte beslissingen van de meer-
derheid zoals het wegnemen van parkeer-
plaatsen in winkelstraten of het nodeloos 
vroeg herinvoeren van betalend parkeren 
waardoor klanten worden afgeschrikt, 
kunnen we missen als kiespijn. Het zijn 
spijtige voorbeelden van een meerderheid 

die grootschalig overleg predikt maar 
eigenzinnig optreedt. Sommigen geven 
toe dat er geen sprake is van overleg en 
dat er halsoverkop en zonder visie wordt 
gehandeld. Daarom willen wij aandringen 
op een degelijk herstelplan, aangestuurd 
door een goed onderbouwde cel economie 
en een grondig overleg met representatieve 
handelaars en actieve zelfstandigen.  
We hebben dringend nood  
aan maatregelen die de  
economie ten goede komen.

Annelien  
Van Der Gucht, 

raadslid



wetteren@n-va.be

Ook tijdens de digitale gemeenteraden zitten onze raadsleden niet stil. 
Zo brachten ze volgende onderwerpen op de virtuele vergadertafel:

Annelien Van Der Gucht: 

•  Ondanks dat er tegen 2025 
vijf hectare bos in Wetteren 
moet bijkomen, is er nog 
steeds geen plaats voor  
een geboortebos met een 
tuttenboom.

•  Gehuwd in de coronacrisis? 
Hou een tweede burgerlijke 
plechtigheid met meer familie.

Sofie Wijmeersch:

•   Mooie oude foto’s van ons erfgoed 
op elektriciteitskasten.

•  Ondersteuning van zomerscholen. 
Elk Wetters kind heeft recht op 
een gelijke start in september. 
Een subsidie van 25 euro per dag/
kind is mogelijk.

•  Wetteren-Zuid blijft groeien. Mag 
de gemeentelijke kleuterschool 
meegroeien? 

Peter Blancquaert: 

•  Regularisatie geveltuintjes: 
alle tuintjes gelijk voor de wet.

•  Kritisch-positief waken over 
de uitrol van de fietsstraten. 
Veiligheid primeert. 

Freija Colpaert:

•  Waakt over het financieel 
evenwicht bij openbare 
werken.

•  Coronacheque van 25 euro 
voor elk gezin.

•   Officiële opening skatepark 
is voorzien op zaterdag  
11 juli 2020. 

Coronacheque voor iedere Wetteraar
Door de coronacrisis zijn het financieel zware tijden voor heel wat Wetteraars en 
zelfstandigen. Om onze lokale economie een extra hart onder de riem te steken, vroeg 
raadslid Freija Colpaert op de gemeenteraad tot tweemaal toe een coronacheque in te 
voeren. “Geef de Wetterse bevolking en de lokale economie de steun die ze nu nodig 
hebben.”

Concreet gaat het voorstel over een een- 
malige toekenning van een coronacheque 
van 25 euro per gezin, alleen te spenderen 
bij de zelfstandigen die in aanmerking 
kwamen voor de hinderpremie van de 
Vlaamse overheid. Belangrijk is dat die 
uitgegeven wordt bij onze lokale handelaars 
en ondernemers en niet bij multinationals 
of grootwarenhuizen. Het is uiteraard aan 
de meerderheid om een gepast systeem uit 
te werken waarbij alle zelfstandigen zich 
goed voelen, zodanig dat het bedrag niet 
naar één enkele sector gaat.

We begrijpen dat een begrotings- 
wijziging onvermijdelijk is. Maar voor 
een financieel gezonde gemeente zoals  
Wetteren met een begroting in evenwicht 
mag dat geen probleem zijn. Misschien 
ontbreekt alleen nog vijf minuten politieke 
moed om ons voorstel te realiseren. 

Koop lokaal
De extra steun voor zelfstandigen en 
gezinnen die terugvallen op een inkomen 
van 70 procent is meer dan welkom en 
motiveert onze inwoners om lokaal te 

kopen. #KoopLokaal is een begrip dat in 
onze veranderende samenleving meer dan 
ooit aan belang wint.

Freija Colpaert,
raadslid

25 euro
Coronacheque

Uit de pers
N-VA Wetteren kan zich niet vinden in de plannen voor de kerktuin, tussen de kerk en de kerkdreef in Wetteren. “Twee 
miljoen euro voor een tuintje staat niet in verhouding met de maatschappelijke meerwaarde”, klinkt het. Gemeenteraadslid 
Sofie Wijmeersch heeft haar bedenkingen. Rolwagens en kinderwagens kunnen er niet in wegens het niveauverschil in de 
tuin. Er staan ook geen van speeltuigen in. (Bron: Het Nieuwsblad 29/02/2020, Johan Van Bever).

Nieuws uit de gemeenteraad
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Met de fiets of te voet? Graag veilig
Vaak laten aannemers na werken op het openbaar domein de fiets- en voetpaden in erbarmelijke toestand achter. We hebben 
er alle begrip voor dat opeenvolgende aannemers verschillende werken moeten uitvoeren op dezelfde stroken en de definitieve 
herstelling vaak vooruitschuift.

De aannemers moeten de voorlopige herstellingen nochtans zo 
uitvoeren dat er geen gevaarlijke situaties voor de weggebruiker 
ontstaan. Ze moeten de termijn tussen voorlopige en definitieve 
herstelling tot een minimum beperken.

Bij de aanleg of het creëren van fietsstraten moeten aannemers 
voldoende rekening houden met het gedrag van de fietsers. 
Oversteekplaatsen moeten ze strategisch en voldoende zichtbaar 

aanleggen. De weggebruikers behoren de geldende verkeers- 
regels te respecteren, vooral wat de rijrichting en de plaats op de 
rijweg aangaat. Na een sensibiliseringscampagne  
moet er worden opgetreden tegen overtredingen.

Peter Blanquaert,
raadslid

Toerist in eigen streek
Door de coronamaatregelen kwamen we in een andere wereld 
terecht. Veel plaatsen waar we dagelijks voorbijliepen, kregen plots 
onze aandacht.

Aftandse kapelletjes, kleine 
beekvalleien en Galloway-koeien 
in natuurgebieden. Het werden 
allemaal toeristische trekpleisters 
in coronatijden. De crisis kan  
de lokale overheid nog meer  
aanzetten om met weinig  
financiële middelen het nog  
beter te doen en het lokale  
toerisme te promoten.

Op ontdekking in Westrem
Daarom stelde raadslid Sofie 
Wijmeersch een concreet plan 
voor om een mooie deelgemeente 
te belichten. Onlangs werd het 
Galgenpad in Westrem vernieuwd 
en opengesteld. Die trage weg ver-
trekt aan de kerk van Westrem en 
eindigt op de grens met Bavegem. 
Aan het einde ligt een onbewerkt 
stuk land. De plaats waar vroe-
ger de galg stond is nog steeds 
zichtbaar. Een beetje luguber 

misschien, maar wel een deel van 
de geschiedenis van Westrem.

Waarom maken we geen parkje 
met veldbloemen op die  
‘galgenberg’? Met een paar 
rustbanken, een informatiezuil 
met een gedicht van een Wetterse 
dichter, of een monument of beeld 
van een Wetterse kunstenaar? We 
zouden er heel wat wandelaars, 
natuurliefhebbers, bijen en  
heemkundigen blij mee maken.

Wist u trouwens dat de bijnaam 
van de inwoners van Westrem ‘de 
ophangers’ is? Zo brengen we een 
stukje geschiedenis opnieuw tot 
leven.

Sofie  
Wijmeersch,

raadslid

Graag Nederlands
Onze N-VA-afdeling is verheugd dat het gemeente- 
bestuur op een duidelijk verstaanbare wijze de inwoners, 
via de coronanieuwsbrieven, heeft geïnformeerd over de 
te nemen maatregelen.

Geen vreemde Engelse woorden waar vooral onze oude-
ren moeite mee hebben. Na twee maanden coronacrisis 
spraken enkele mensen mij daarover aan: lockdown, 
tracers, social distance, preteaching? Wat is dat eigenlijk? 
Pijnlijk was het beeld van een lagere school, niet in  
Wetteren, waar op de vloer klevers waren aangebracht 
met de tekst: keep distance.

Communicatie in coronatijden
Blijf in uw kot. Dat was pas een voor iedereen begrijpbare 
boodschap. Wat is er mis met volgende termen: inper-
king, vergrendeling, inperkingsmaatregelen, opkotplicht, 
afstand houden, aanlooplessen en contactonderzoek?

N-VA Wetteren hoopt dat het gemeentebestuur die 
communicatie aanhoudt, ook bij het aankondigen van 
evenementen en feestelijkheden. Onze Nederlandse taal is 
zo rijk. We horen er trots op te zijn.

Hubert Willems,
arrondissementeel voorzitter  

N-VA Dender
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


