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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

WETTEREN-MASSEMEN-WESTREM

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Vlaanderen investeert in Wetteren
Met vier ministers in de Vlaamse Regering is de N-VA klaar om Vlaanderen vooruit te stuwen.  
Ook voor Wetteren is er heel goed nieuws. Onze gemeente ontvangt de komende jaren ruim twee miljoen 
euro extra investeringsmiddelen. En twee van onze scholen kunnen rekenen op een flinke subsidie.

Geld investeren in u
De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliserings- 
bijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de  
gemeenten extra budget voor hun open ruimte. Voor Wetteren gaat het  
concreet om een totaal van 2 013 524 euro. Daarnaast blijft het gemeentefonds, 
de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeente, de komende 
jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.

N-VA Wetteren rekent erop dat ons gemeentebestuur met dat geld ook op het 
Wetterse grondgebied werk maakt van de Vlaamse beleidsprioriteiten, zoals 
meer kinderopvang, een strikte controle op de rusthuisprijzen en extra bos.

550 leerlingen geholpen
En er is nog goed nieuws. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft een huursubsidie aan het Sint-Jozefinstituut en het 
Scheppersinstituut in Wetteren. Zo kan de school klasruimte huren voor de leerlingen terwijl het bestaande schoolgebouw 
gerenoveerd wordt. 550 Wetterse leerlingen plukken de vruchten van die subsidie. 

“De investering is heel welkom”, zegt N-VA Wetteren. “De leerlingen krijgen zo een goed dak boven het hoofd tijdens de  
verbouwingen. De lessen kunnen dus onverstoord verdergaan en na de werken verhuizen de leerlingen naar een mooi  
vernieuwde school.”

N-VA Wetteren nodigt u uit

Vrijdag 10 januari vanaf 19.30 uur
Zaal Christus Koning, Oude Aardeweg 39a, Wetteren

Gastspreker is Europees Parlementslid 
Assita Kanko

Iedereen welkom! 

Nieuwjaarsreceptie



wetteren@n-va.be

Nieuws uit de gemeenteraad
Uw gemeente-

raadsleden

Sofie Wijmeersch Freija Colpaert

Galgenbergwegel wordt 
officieel landbouwweg
De Galgenbergwegel en de Haandertweg werden vaak 
gebruikt als sluipweg. De N-VA bracht dat meermaals  
onder de aandacht op de gemeenteraad. Eindelijk heeft 
het gemeentebestuur nu beslist er een volwaardige land-
bouwweg van te maken. 

De Galgenbergwegel wordt zo alleen toegankelijk voor 
wandelaars, fietsers, landbouwvoertuigen, speedpedelecs 
en ruiters. Dankzij het luisterend oor van gemeenteraadslid 
Sofie Wijmeersch kunnen wandelaars en recreanten zich er 
opnieuw uitleven.

Kerst in het Nederlands
Christmas in the Woods, Songs for a Winternight, Friday 
the 13th Christmas Party, Open Air Christmas Movie Night 
… Wetteren wordt ondergedompeld in de kerstsfeer, maar 
dan wel op zijn Engels. Wat is er mis met Kerst in het Woud, 
Winternachtliedjes, Vrijdag de 13de Kerstfeestje, Openlucht 
Kerstfilmavond? 

Volgens gemeenteraadslid Annelien Van Der Gucht gaat er 
niets boven een gewone ‘kerstmort’. Dat klinkt zoveel meer 
verstaanbaar en uitnodigend in ons mooie dialect. We juichen 
de kerstinitiatieven toe, maar de overvloed aan activiteiten is 
misschien wat veel van het goede.

Structureel onderhoud nodig van onze groene ruimte
In Wetteren zijn er hier en daar stukjes slecht onderhouden groen of braakliggend terrein. Het gemeentebestuur krijgt daarover 
geregeld vragen of opmerkingen op de gemeenteraad. Kort daarna is het probleem meestal opgelost. Maar het kan niet de  
bedoeling zijn om telkens een opmerking af te wachten vooraleer er actie komt. Structureel onderhoud is noodzakelijk.

European Disability Card 
(EDC) in Wetteren
Gemeenteraadslid Freija Colpaert vroeg aan het gemeente- 
bestuur om het gebruik van de EDC uit te breiden. Met een 
EDC-kaart kunnen personen met een beperking makkelijk  
aantonen dat ze recht hebben op voordelen bij ontspannings- 
activiteiten. 

Dankzij Freija’s tussenkomst is de 
kaart nu niet alleen geldig in het 
openlucht- en overdekt zwembad  
De Warande, maar ook in CC Nova 
en de sporthal. Het gemeentebestuur 
voert zo eindelijk een belofte uit die 
het twee jaar geleden al maakte.

2



www.n-va.be/wetteren

Nieuws uit de gemeenteraad

Peter Blancquaert Annelien Van Der Gucht Ira Lina Piscador

Kinderen van gescheiden ouders krijgen verblijfsregister
Wist u dat een kind van gescheiden ouders maar in één gemeente gedomicilieerd kan zijn? Vaak verblijven die 
kinderen nochtans in twee gemeenten, bij de mama en de papa. Gevolg is dat een kind dat niet in Wetteren  
gedomicilieerd is maar hier wel vaak verblijft, geen recht heeft op de voordelen die voor andere kinderen in 
onze gemeente gelden. De oplossing: een verblijfsregister.

“Als het kind geregistreerd is in onze gemeente, kan de mama of papa genieten van gemeentelijke kortingen bij bijvoorbeeld sport- 
activiteiten of de speelpleinwerking”, licht gemeenteraadslid Annelien Van Der Gucht toe. “De ouder moet dan gewoon de verblijfs- 
regeling aantonen met een vonnis of akkoord.”

Voordelen en veiligheid
Annelien stelde dan ook voor aan het gemeentebestuur om zo’n verblijfsregister in te voeren. De burgemeester stemde met haar voor-
stel in. “Een goede zaak, want ook voor de veiligheid is het register van belang”, voegt Annelien toe. “Het laat veiligheidsdiensten toe 
om in noodgevallen na te gaan wie er op het adres aanwezig kan zijn.”

Nieuw reglement tegen 
sluikstorten kan beter
Gemeenteraadslid Peter Blancquaert vindt het jammer dat de aanpassingen 
aan het reglement voor sluikstorten niet besproken werden in een gemeente-
commissie of op een toekomstige ‘Wetterraad’. Het evenwicht is volgens hem 
volledig zoek.

Het reglement dekt alleen de kosten van de opruiming, maar hecht minder belang 
aan straffen om het gedrag te corrigeren. Een alternatief is om een bijkomende 
GAS-boete uit te schrijven. Maar Wetteren heeft geen GAS-ambtenaar en dus 
moet het al die dossiers doorsturen naar de politie, wat veel werk met zich mee-
brengt.  

Zwaardere straffen voor zwaardere inbreuken
Bovendien wordt er te weinig onderscheid gemaakt naargelang de specifieke 
situatie. Vijf grote zakken vuil dumpen in een gracht in Westrem wordt even 
zwaar beboet als twee zakjes in een openbare vuilbak proppen. Maar wie afval 
in een gracht dumpt, overtreedt doelbewust alle regels en verdient dus zwaardere 
straffen. Het verkeerd aanbieden van gele of blauwe zakken valt volgens ons dan 
weer niet echt onder de noemer sluikstort, maar moet bij herhaling wel bestraft 
worden. We vinden ook dat het reglement rekening moet houden met sociaal 
zwakkeren, zodat zij geen torenhoge boetes moeten betalen als ze zich aan sluik-
storten bezondigen. Peter wil dat de gemeente alle inwoners blijft sensibiliseren 
en vooral ook nieuwe Vlamingen goed wegwijs maakt in de afvalreglementering. 
Een belangrijke taak voor zowel de maatschappelijk werkers als voor de wijkagent.

Gelijke behandeling 
voor alle  
vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de zichtbare en onzicht-
bare engelen van onze maatschappij. Ook 
in Wetteren zetten ze zich in voor tal van 
evenementen en diensten. Gemeenteraads-
lid Ira Lina Piscador wil dan ook dat de 
gemeente hen allemaal gelijk behandelt.

Momenteel is er een verschil in verloning 
voor vrijwilligers bij de gemeentelijke dien-
sten en vrijwilligers bij het Sociaal Huis. De 
gemeentelijke diensten betalen de vrijwilli-
gers de maximale vergoeding van 34,71 euro 
per dag. Maar bij de diensten van het Sociaal 
Huis moeten vrijwilligers het vaak stellen met 
een drankbonnetje of een welgemeende dank- 
uwel. Zeker nu de gemeentelijke en sociale 
diensten sinds dit jaar geïntegreerd zijn, is het 
eerlijker alle vrijwilligers gelijk te verlonen 
en geen onderscheid te maken per dienst of 
instelling.
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