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Theo toert in Wetteren
Op dinsdag 13 maart ontvangen we u 
om 19.30 in CC NOVA waar niemand 
minder dan Staatssecretrais Theo Fran-
cken onze gast is. 

Europa kreunt onder een ongeziene 
migratiecrisis. Hoe gaan we daarmee om? 
Wat kan Europa doen om het tij te keren? 
Staatssecretaris voor Asiel en Migra-
tie Theo Francken geeft een stand van 
zaken.

Gratis inkom - Vrije zit.

Migratiebeleid van Theo Francken loont 
In Wetteren en omgeving zijn er heel  
veel klachten over problemen met  
transmigranten die ronddolen in de  
omgeving van de E40. Ze zoeken  
slaapplaatsen in leegstaande woningen  
en trachten in vrachtwagens te kruipen  
om zo ongezien Engeland te bereiken.  
Het geeft de inwoners een onveilig gevoel 
en kreten als “Calais aan de Schelde“ zijn 
niet uit de lucht.

Deze transmigranten zoeken en wensen geen asiel 
in Vlaanderen en zijn hier dus volledig illegaal. 
Onze minister Theo Francken levert hier mooi 
werk door deze transmigranten op te sporen en 
hen, indien ze blijven weigeren asiel aan te vragen, 
terug te sturen naar hun land van oorsprong. 
Dat beleid werkt ontradend. Proficiat Theo, geen 
woorden, maar echte, rechtvaardige daden lonen!

Veilig thuis in een  
welvarend Wetteren

Over een klein jaar trekken de 
Wetteraars terug naar de stembus 
om hun vertegenwoordigers te 
kiezen in de gemeenteraad. 

Vervolgens begint het strategische 
spel van onderhandelingen op 
basis van politieke affiniteit en 
electorale sterkte. De uitkomst 
hiervan is onzeker. 

Maar één ding is zonneklaar: 
N-VA Wetteren gaat uit van haar 
eigen sterkte. We zullen de kiezer 
een lijst aanbieden met mensen 
uit alle lagen van de bevolking, 
met vooral oog voor jonge, dyna-
mische krachten. 

De jeugd is immers dé wissel op 
de toekomst! Onze eigen kracht 
zal ervoor zorgen dat we een goed 
resultaat neerzetten.

De N-VA Wetteren zet in op vei-
ligheid, op een verantwoordelijk 
beleid dat de gemeentekern doet 
bruisen. 

Hubert Willems, 
Voorzitter

 Annelien Van Der Gucht  
Schepen Burgerlijke stand en 
bevolking

  Reservatie verplicht en mogelijk vanaf 
nu bij wetteren@n-va.be of telefo-
nisch op het nummer 0485 85 43 39.

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 05/01/2018 - Intermezzo - 
Kattestraat 2 - Wetteren

Matthias Diependaele. 
Fractievoorzitter Vlaams 
Parlement N-VA is onze gastspreker. 
Een ideale gelegenheid om elkaar wat 
beter te leren kennen in een 
ongedwongen sfeer. Wij heten u allen 
van harte welkom vanaf 19.30 uur.

N-VA Wetteren wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Wetteren wenst u fijne feestdagen!
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Geen blanco cheque voor ASZ
De N-VA is van oordeel dat Wetteren niet moet betalen 
om het ASZ elders open te houden na de sluiting van 
Campus Wetteren. Er werd ons een blanco cheque ge-
vraagd. Pas na zwaar protest van ons raadslid Jean-Paul 
De Corte kwam er een ‘ondernemingsplan’, waarop 
slechts één stempel past: verlieslatend.
Toch pleiten ook nu nog mensen 
om geld te pompen in dit voor 
Wetteren niet ter zake doende 
project. Toen het om het behoud 
van de geriatrie in Wetteren ging, 
gaf evenwel niemand thuis. Men 
probeert ons te chanteren met 
de tewerkstelling van duizenden 
mensen, alsof een ziekenhuis en 
poliklinieken autoassemblage 
bedrijven zijn die men gemakke-
lijk kan delokaliseren.

Op de gemeenteraad van no-
vember leidde de tussenkomst 
van Jean-Paul De Corte tot 
algehele stilte, schorsing en bij de 
stemming tot tegenstemmen en 
onthoudingen. 
Het ASZ belooft enkele manda-
ten, lees zitpenningen of snoepjes 
voor welwillende politiekers. 
Als dat het ultieme argument is, 
dan niet voor ons! Wij doen een 
ander voorstel.

Veilig met de fiets over de E40
Maakt u zich zorgen over de Volkershouw-
brug in Westrem over de E40? N-VA  
Wetteren deelt die bezorgdheid!
De brug is alleen nog toegankelijk voor fietsers en voet-
gangers en zal op termijn verdwijnen. Ze is in slechte 
staat en ligt te dicht bij de rijvakken van de autostrade 
sinds daar een derde rijvak kwam. Het zou zonde zijn 
indien er geen nieuwe fietsers- en voetgangersbrug 
kwam. Wat kan aan Mariagaard, kan misschien ook 
hier? 

De zwakke weggebruikers zijn niet bepaald verwend  
in Westrem, sommigen vinden het zelfs een zelfmoord-
poging naar Bavegem te fietsen!

Op een buurtvergadering van ongeruste mensen van Westrem bleek hoe groot de frustraties zijn.

N-VA Wetteren zal zijn invloed aanwenden op het kabinet van Minister Ben Weyts en 
ook Vlaams parlementslid Marius Meremans zal zijn beste beentje voorzetten.

  Het N-VA voorstel:
Het ASZ krijgt gronden en 
gebouwen in erfpacht of 
recht van opstal en mag alle 
activiteiten uitoefenen die 
het wenselijk acht. Wetteren 
treedt niet toe tot het ASZ en 
is dus niet langer betrokken 
bij de uitbating. Wetteren 
betaalt geen 2 miljoen euro 
en draait ook niet op voor de 
verliezen. Wij vragen de art-
sen een vergoeding voor het 
gebruik van de site en kunnen 
zo de pensioenen betalen van 
de statutair benoemden.

Lees meer over het ASZ op 
www.n-va.be/wetteren

Jean-Paul De Corte, 
N-VA-fractieleider heeft een 
haalbaar voorstel voor het 
ASZ.

Meer weten over N-VA Wetteren?
 www.n-va.be/Wetteren

 N-VA Wetteren
 @NVAWetteren

 Hubert Willems
Voorzitter

N-VA Wetteren wenst  
u een prettige kerst!
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Witte lijnen en alles staat stil
Al vanaf dag één waarschuwde N-VA Wetteren voor de overlast 
die zou volgen op de gewijzigde verkeerssituatie op het Felix 
Beernaertsplein. De N-VA geeft een oplossing die niks kost.

Al op het Felix Beernaertsplein ge-
weest sinds de gemeente witte lijnen 
aanbracht die het de facto voorsorte-
ren moeten onmogelijk maken? Dan 
heeft u zeker hetzelfde gezien als wij: 
stilstaande vrachtwagens, onveilig 
rijgedrag, sluipverkeer, files en een 
complete stilstand.

De N-VA heeft op de gemeenteraad 
onmiddellijke actie gevraagd vanwe-
ge de bevoegde schepen. Ondanks die 
tussenkomst en de dagelijks terug-
kerende miserie is er nog steeds geen 
concrete actie ondernomen. De mid-
denstand vreest intussen een nieuwe 
terugval van haar bezoekers!

Zeggen dat niet de fietsers maar 
wel de auto’s overlast veroorzaken, 
is totaal naast de kwestie. De echte 
oorzaak moet gezocht worden in de 
ondoordachte wijziging van het tracé. 
Ons plan: stuur de fietsers langs de 
straat die er al ligt voor de huizen van 
de Consciencelaan tot het rond punt. 
Ter hoogte van het atheneum is er nu 
al een dubbel fietspad. Dit kost niets! 
De auto’s krijgen terug een dubbele 
rijstrook van de Gentsesteenweg naar 
de rotonde.

“Huis van het Kind“  

Het “Huis” is een lokale samenwer-
king tussen Wetteren, Laarne en Wi-
chelen waarbij verschillende partners 
de krachten bundelen om gezinnen 
te ondersteunen bij de opvoeding van 
hun kinderen.

Het “Huis van het Kind Wetteren, 
Laarne, Wichelen” wil werken aan een 
sterker en meer gestroomlijnd onder-
steuningsaanbod:

  laagdrempelig
  behoeftegestuurd en behoefte- 

dekkend
  inbreng en deelname van elkeen

Het Huis is een plaats waar jonge 
gezinnen, alleenstaande ouders en 
opvoedingsverantwoordelijken wegwijs 
gemaakt worden in het rijke aanbod.
U kan er als ouder met alle vragen over 
opvoeding en kinderen terecht.

Meer info:  
Sociaal Huis,  
Scheldedreef 52  
Wetteren.

Trage weg, propere weg
De Vlaamse regering maakt komaf met de omslachtige procedure om buurt-
wegen te herbestemmen of af te schaffen. N-VA-Vlaams volksvertegenwoordi-
ger Lies Jans sleutelt al sinds 2009 aan een decreet. Dit nieuwe decreet biedt de 
gemeenten de kans om op een eenvoudige manier een netwerk van gemeente-
wegen uit te bouwen, een stimulans voor wandel- en fietsverkeer. Onzinnige 
procedureslagen zijn eindelijk verleden tijd! 

N-VA Wetteren wil de gebruikers van deze wegen respect voor de omgeving 
en voor de land- en tuinbouwers vragen. Het is niet altijd evident velden en 
weiden toegankelijker te maken voor het publiek. Weggeworpen afval, zoals 
lege blikjes, kan dodelijk zijn voor herkauwers als ze dit opeten.

 Winnie Meeus
Gemeenteraadslid

 Celien Van Der Stuyft
Bestuurslid

 Peter Blanquaert
OCMW-raadslid



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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