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Klaar voor een stevige en  
constructieve oppositie

Onze vijf verkozenen en drie opvolgers

In de aanloop naar 14 oktober was het Wetterse 
politieke landschap sterk verdeeld en lagen de 
kaarten moeilijk. Ook onze afdeling beleefde 
enkele lastige jaren. Twee van onze schepenen 
gingen liever hun eigen weg en in volle  
campagnetijd liet ook een gemeenteraadslid ons 
in de steek. Met als gevolg dat N-VA Wetteren 
nog maar twee zetels overhield in de coalitie.
 
Toch haalden we op 14 oktober vijf zetels  
binnen, een bemoedigend resultaat!  
Natuurlijk hadden wij de wens om terug in  
de meerderheid te zitten en de Wetteraar zo  
de verandering te geven waar hij in het  
stemhokje om gevraagd had. 

Maar een coalitie van vier partijen was voor 
ons een brug te ver. In zo’n coalitie dreigt een 
gebrek aan inhoudelijke visie en daadkracht. 
Daar passen wij voor. Inhoud en ambitie zijn 
voor ons essentieel.

Door onze weigering moest men zelfs de enige 
verkozen socialist aan boord hijsen om de 
minimale meerderheid van 15 op de 29 zetels 
te behalen. Uw burgemeester had nochtans  
zelf bij hoog en bij laag beweerd dat zo’n  
meerderheid nooit het einde van de legislatuur 
zou halen.

Als N-VA Wetteren blijven wij trouw aan onze 
principes. Wij kruipen niet voor een postje 
zoals vele anderen wel gedaan hebben.

Ondertussen hebben wij onze batterijen 
opnieuw opgeladen en zijn we klaar om te 
beginnen aan een harde, maar constructieve, 
oppositie. Wij zullen onze accenten  
aanbrengen om bij te dragen tot een veilig en  
welvarend Wetteren waar iedereen zich  
thuis voelt. Een vernieuwde en jonge groep 
mandatarissen staat klaar om zich te smijten!

N-VA Wetteren wenst u een prettig  
eindejaar en een gelukkig 2019!

Nieuwjaarsreceptie 
met Jan Jambon:

vrijdag 4 januari om 19.30 uur 
in zaal Intermezzo,  
Kattestraat 2 te Wetteren
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Een goed beleid begint bij een goed bestuur!

Klachten moeten met respect afgehandeld worden 
en mogen niet onder de mat worden geveegd.

Een goede dienstverlening voor de burger in Wetteren begint 
bij een bestuur dat zijn personeel naar waarde schat en correct 
behandelt. Anonieme klachten in de #MeToo-sfeer moet het 
bestuur ernstig nemen. Zo niet worden eventuele slachtoffers 
monddood gemaakt.

Een formele collectieve klacht van gemeentepersoneel rond hun 
psychosociaal welzijn wordt niet behandeld conform de Codex 
Welzijn op het Werk. Tegen de wetgeving in herformuleert het 
bestuur de klacht en wordt de originele klacht vernietigd!

Dit beleid staat haaks op wat de inspiratienota van de Wetterse 
administratie voorschrijft ...

RIP of RUP Blauwe Paal?
De gemeente wil het oude voetbalterrein in de wijk Blauwe Paal omvormen tot een woonwijk.  
Na overleg met buurtbewoners vindt de N-VA dat geen goed idee.

Waarom een van de weinige groenzones nog volbouwen? Waarom 
bekostigt de gemeente met het geld van onze burgers een studie-
bureau voor de ontwikkeling van die zone, terwijl de gronden al 
verkocht zouden zijn aan een vastgoedmastodont? Waarom de 
druk op het verkeer opvoeren en zo de veiligheid verminderen 
door een nieuwe – overbodige – woonwijk in te planten? 

Meer groen
Opnieuw staat het gevoerde beleid hier haaks op de inspiratie-
nota. Iedereen is voor meer groen en toch vindt de gemeente 
een herbestemming van een groene plek naar een woonwijk 
noodzakelijk, voor de zoveelste maal ten nadele van de buiten-
gebieden en de inwoners van Kwatrecht. Ira Lina Piscador en 
Bruno Van Cauwenbergh kaartten het onderwerp al aan in de 
verkiezingscampagne, maar de strijd is nog niet gestreden. 

De voorbije jaren heeft de N-VA zich in dit dossier als een loyale partner gedragen. Maar door diverse contacten hebben wij 
de bezorgdheid van de bewoners leren kennen. Voortschrijdend inzicht heeft ons zo genoodzaakt om het dossier te herbekijken 
in het belang van de bewoners. Een verkoop, opgedrongen door de schepen van Financiën, enkel om de lege gemeentekas te 
vullen en ten koste van het comfort van de wijkbewoners, is voor ons een brug te ver.

Uit de inspiratienota van de Wetterse administratie 
blijkt duidelijk dat het huidige beleid tekortschiet.
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Tot slot willen we deze inspiratienota afronden met een bondige 
checklist, die de randvoorwaarden opsomt voor een excellente 
samenwerking tussen de bestuursploeg en de administratie. 
Vanuit de administratie hebben wij alvast de volledige checklist 
afgevinkt, en we hopen te mogen vaststellen dat de nieuwe 
bestuursploeg dit ook doet.

› Samenwerken op basis van waarden (eerlijkheid, 
 openheid en integriteit)
› Systematisch kiezen voor participatie als ingesteldheid 
 en methodiek, zowel met de inwoners en organisaties 
 als met de eigen personeelsleden én met de bestuursploeg
› Wederzijdse omgangsvormen hanteren op basis van 
 respect en verbindende communicatie
› Experimenteerruimte gunnen aan inwoners en 
 organisaties, alsook aan de bestuurders en 
 personeelsleden: labofunctie, speelruimte, …
› Duidelijke afspraken maken en naleven over wat er 
 behoort tot het “beleid” (voor de bestuursploeg) en 
 wat er behoort tot het “beheer” of “management” 
 (voor de personeelsploeg)
› Kiezen voor een positief en sterk leiderschap, op basis 
 van vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbinding en 
 vrijheid
› Zowel op ambtelijk vlak, als op het bestuursniveau kiezen
 voor verregaande digitalisering en wegwerken van 
 papiergebruik
› Samen prioriteiten durven stellen en duidelijke keuzes 
 durven maken

7. KWALITEITSVOL INRICHTEN VAN HET                 
 OPENBAAR DOMEIN
We willen de kwaliteit van de leefomgeving en van de publieke ruimte verhogen 

door systematisch bewuste maatregelen toe te passen, zoals vergroening van het 

openbaar domein, creatie van buurtparken en ruimte voor ontspanning, het open-

stellen van afgesloten binnengebieden, … We willen meer natuur terugbrengen naar 

de plekken waaruit ze vroeger verdreven is, groene longen en linten maken, zodat 

dit aangenaam en aantrekkelijk is voor jong en minder jong. 

8. VERBETERING KLANTTEVREDENHEID
We willen niet enkel tijdens de beleidsvoorbereiding en -bepaling meer het 

klantperspectief hanteren, maar ook in de beleidsuitvoering en -evaluatie de 

klanttevredenheid gaan bevragen. Meten is weten en uit die meetresultaten 

kunnen verbeteracties voortvloeien. We moeten ervoor zorgen dat élk contact dat 

een klant heeft met onze diensten, een aangename en verrassende beleving kan 

zijn. We moeten de lat voor onszelf hoog leggen en aan “klantverwondering” willen 

doen. Want tevreden klanten, die krijg je niet. Die moet je verdienen.

9. KLIMAATPLAN
We willen van Wetteren op termijn een klimaatneutrale gemeente maken, wat 

betekent dat Wetteren niet (langer) zou bijdragen aan de klimaatverandering, 

bijvoorbeeld door CO2-uitstoot. Daarnaast is het tevens de ambitie om klimaatbe-

stendig te worden, wat wil zeggen dat we dermate georganiseerd zijn dat we de 

effecten van een klimaatverandering kunnen opvangen, bijvoorbeeld bij extreem 

hete of droge zomers. Het klimaatplan zal een ruime waaier aan acties moeten 

bevatten die verregaand genoeg zijn om deze enorme uitdaging aan te gaan.



3

www.n-va.be/wetteren

Bron: inspiratienota Wetteren.

Bron: inspiratienota Wetteren.

ASZ Wetteren: financiële strop rond onze nek

Verminderde dienstverlening
De voorbije jaren verminderde bij het ASZ de dienstverlening 
en de beschikbaarheid van de artsen. Uitgerekend dr. 
Herman Van Assche, kopman van N-VA Wetteren, heeft 
alles in het werk gesteld om de dringende medische dienst-
verlening in het ziekenhuis aan Wetteren én omliggende 
gemeenten in stand te houden. Maar na zijn pensionering 
is die dringende dienstverlening verdwenen en werd de 
aanwezigheid van de dienst chirurgie teruggebracht van 
fulltime naar anderhalve dag per week. Toch blijft het Aalst- 
erse bestuur van kwaliteitsvolle dienstverlening spreken! 

Groter netwerk, meer kosten
Ziekenhuizen worden sinds enkele jaren verplicht in grotere 
netwerken te stappen die een bevolking van ongeveer  
500 000 inwoners bereiken. Het ASZ moet zo een netwerk 
vormen met onder meer het OLV-ziekenhuis in Aalst. Dat 
heeft voor het ASZ, maar zeker ook voor iedere Wetteraar, 
grote financiële gevolgen: het zal onvermijdelijk leiden tot 
belastingverhoging. 

Ten eerste is er de vraag om bijna twee miljoen euro bij te 
dragen in het nieuwe netwerk. Die werd zonder verpinken  
goedgekeurd door de gemeentevertegenwoordigers in de 
raad van bestuur (allen CD&V). Ten tweede zijn er de 
enorme lasten van de pensioenen van de statutair  
benoemde personeelsleden. Die zullen gedurende vele 
jaren blijven drukken op de gemeentelijke financiën, en 
dat voor tientallen miljoenen euro’s. Zo zal Wetteren geen 
financiële ruimte meer hebben voor nieuwe investeringen.

Verantwoord beleid gevraagd
Na een klacht van N-VA-gemeenteraadslid dr. Jean-Paul 
De Corte bij de Vlaamse overheid werden de nieuwe statuten 
volledig vernietigd en moesten ze herschreven worden. 
De herschreven statuten bevatten alarmerende cijfers en 
tonen aan dat de financiële situatie van het ASZ zeer  
onzeker tot ronduit slecht is. Noch de schepen van  
Financiën noch de burgemeester hebben dat ooit aange-
kaart of geprobeerd er iets aan te doen. Zo werd het dossier 
een financiële strop rond de nek van iedere Wetteraar.

N-VA Wetteren zal zich in uw belang, met volle kracht, 
blijven verzetten tegen de regeling. Het managementcomité, 
waarin de hoogste ambtenaren van Wetteren zetelen,  
onderschrijft onze visie volledig in de inspiratienota voor 
het gemeentebestuur. Net als N-VA Wetteren hebben 
zij hun huiswerk goed gemaakt. Dat in tegenstelling tot 
CD&V, Groen, Eén en Open Vld, die niet inzien hoe ze 
Wetteren virtueel failliet maken. Bewijsstukken en verdere 
toelichting vindt u op de website van N-VA Wetteren.

N-VA Wetteren eist werkzekerheid én betere dienstverlening bij het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. 
Het gemeentebestuur moet er bovendien alles aan doen om te vermijden dat het ziekenhuis de  
Wetteraars een financiële kater bezorgt.

8. VERSNELLENDE VERGRIJZING
De vergrijzing en de verzilvering zijn reeds vele jaren duidelijk ingezet, maar       
hebben hun piek og lang niet bereikt. Binnen twee decennia zal het aantal   
80-plussers bijvoorbeeld nog ongeveer verdubbelen.

7. DRASTISCHE AFNAME VAN DE 
 FINANCIELE ADEMRUIMTE
De financiën van alle lokale besturen staan in de komende decennia stevig onder 
druk door de combinatie van drie evoluties, die nu reeds voelbaar zijn, maar nog in 
kracht en effect zullen toenemen. Vooreerst zijn er de stijgende uitgaven voor de 
pensioenen van de vastbenoemde gemeenteambtenaren. Daarnaast resulteert de 
taxshift in aanzienlijk minder inkomsten op de personenbelastingen voor de inkom-
sten. En tenslotte weegt ook de algemene vergrijzingsgolf van de bevolking op de 
inkomsten, want mensen die op pensioen gaan, betalen minder belastingen en dus 
ook minder opcentiemen.
Naast deze tendens voor alle gemeentebesturen, spelen er nog bijkomende facto-
ren voor Wetteren. De totale fiscale druk ligt in Wetteren reeds 15 % hoger dan in de 
Belfius-cluster en het Vlaams Gewest. In 2019 zal Wetteren een kapitaalinjectie van 
2 miljoen euro doorvoeren in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis om daar de histo-
rische structurele onderfinanciering mee te helpen oplossen. Daarnaast zullen we 
vanaf 2019 ook voor een bijzonder lange termijn moeten instaan voor de financie-
ring van de pensioenlasten van de statutaire personeelsleden binnen het ASZ. 
Uitgespreid over meerdere decennia gaat het om een pensioenfactuur van 
tientallen miljoenen euro.
Bij gelijkblijvend beleid, en indien we de financiële evenwichtscriteria willen 
respecteren, is er dus eigenlijk amper tot geen ruimte voor nieuwe investeringen.

12. INVESTEREN IN KINDEREN EN JONGEREN
Wie op lange termijn denkt, moet investeren in kinderen en jongeren. We willen 
fysieke en psychische ruimte maken voor kinderen en jongeren, zodat zij zich voor 
de toekomst kunnen ontplooien. Het kan om expliciet benoemde ruimte gaan, zoals 
fuifruimte of  speelruimte, maar eigenlijk willen we de “jeugdtoets” toepassen op alle 
publieke infrastructuur.
We trekken ook de kaart van ons recent opgestarte “Huis van het Kind”, dat zorgt 
voor de ondersteuning van gezinnen met kinderen op het vlak van opvoeding, 
gezondheid en psychosociaal welzijn. Dit gebeurt door in te zetten op preventieve 
gezinsondersteuning en een toegankelijke kinderopvang, onder meer via een loket 
kinderopvang en intensieve gezinszorgondersteuning op maat.

13. TOEKOMST ALGEMEEN STEDELIJK 
   ZIEKENHUIS
Sinds jaar en dag kan de Wetteraar in de eigen gemeente terecht in het ziekenhuis. 
Evoluties in het ziekenhuislandschap hebben reeds heel wat gevolgen gehad voor 
Wetteren en bijkomende veranderingen zijn ook in de (nabije) toekomst op til. 
Fusies, netwerken en grotere entiteiten zijn onvermijdelijk, en zullen onze 
beslissingen op dit vlak sturen.
We willen de nodige stappen zetten om een zo sterk mogelijke toekomst van het 
ziekenhuis en haar klanten in Wetteren te verkrijgen. Hierbij is het evenwel van 
belang om tot financiële afspraken te komen waarbij de budgettaire toekomst van 
OCMW en gemeente Wetteren niet structureel en fundamenteel gehypothekeerd 
wordt. De toekomstige goedkeuring van nieuwe statuten voor het ASZ dient zich 
aan als de grootste beslissing ooit (in euro uitgedrukt) in de geschiedenis van 
gemeente en OCMW Wetteren. Dit mag er niet toe leiden dat daardoor elke andere 
(grote) investering quasi onmogelijk zou worden.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


