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Beste inwoner

Nadat N-VA Wetteren een woelige 
periode doormaakte, was er even 
de tijd nodig om te herbronnen. De 
vele videovergaderingen van het 
laatste jaar maken stilaan plaats 
voor ontmoetingen in levende lijve. 
We hebben samen rustig bij-
gepraat over de toekomst van onze 
afdeling. Na een relatief korte, 
windstille periode kunnen we 
stellen dat de neuzen opnieuw 
allemaal in dezelfde richting 
wijzen. U mag de komende tijd dus 
meer van ons verwachten!

Ira Lina, Freija, Sofi e en ikzelf 
zullen als N-VA-fractie binnen de 
gemeenteraad kritisch zijn voor 
de huidige bestuursploeg. Norma 
Van Der Stuyft zal hetzelfde doen 
in de BCSD-raad. We zullen elk 
genomen initiatief aftoetsen 
aan de praktische en fi nanciële 
haalbaarheid. Elke actie moet 
een meerwaarde zijn en voor alle 
inwoners van onze gemeente een 
verschil maken.

Onze lokale mandatarissen houden 
zowel de vinger aan de pols als op 
de knip.

Peter Blancquaert
Fractievoorzitter

Onoplettendheid bestuur kost 
gemeente 420.000 euro
De gemeente betaalde de voorbije jaren maar liefst 420.000 euro te veel aan btw. 
Dankzij N-VA-gemeenteraadslid Ira Lina Piscador kwam die fout aan het licht.

Aanvankelijk ontkende de meerderheid 
dat er een probleem was, aangezien de be-
voegde schepen het tarief gedubbelcheckt 
had. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. 
Dankzij de N-VA zal de gemeente dus 
een aanzienlijk bedrag van de btw-admi-
nistratie kunnen terugvorderen én wordt 
vermeden dat er nog meer geld verspild 
wordt.

De gemeente investeerde de voorbije jaren 
handenvol geld in haar school-
infrastructuur zoals de academies, site 
Cordonnier en de gemeentelijke kleu-
terschool. Om de grote achterstand in 
de schoolinfrastructuur in Vlaanderen 
terug te dringen, besliste de overheid jaren 
geleden om het btw-tarief voor dergelijke 
werken te verlagen van 21 naar 6 procent.

Zes jaar lang te veel betaald
Nu blijkt dat heel wat aannemers nog 
steeds het oude tarief aanrekenden. De 
meerderheid zag die fout al die jaren 
zomaar over het hoofd. Daardoor betaalt 
de gemeente Wetteren al zes jaar lang 15 
procent te veel op alle facturen. Jammer 
genoeg kunnen die btw-bedragen slechts 
tot drie jaar teruggevorderd worden. Een 
aanzienlijk deel van de 420.000 euro zijn 
we dus effectief kwijt. Om welk bedrag 
het exact gaat, is nog niet duidelijk.

De N-VA betreurt niet enkel dat er een 
grove fout gemaakt werd, maar ook dat 
de meerderheid zo lichtzinnig reageerde. 
Eerst werden alle feiten ontkend, nadien 
geminimaliseerd. Dit gemeentebestuur 
weigert om hun politieke verantwoorde-
lijkheid op te nemen.

Gemeenteraadslid Ira Lina Piscador: 
Een aanzienlijk deel van die 420.000 euro zijn we kwijt.”

Wetteren-Massemen-Westrem
www.n-va.be/wetterenwetteren@n-va.be N-VA Wetteren
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Onroerend erfgoed blijft beroeren 
in Westrem
Er is al heel wat gezegd en geschreven over het mooiste en oudste 
monument van Wetteren: het Romaanse kerkje in Westrem. Het historisch 
gebouw fungeert als een herkenbaar baken in een veranderende omgeving. 
Het vormt een belangrijke waarde die op een goede manier moet worden 
doorgegeven aan toekomstige generaties.

Sinds september 2020 bracht Sofie Wijmeersch de herbestemming van de kerk 
tot vier keer toe op de agenda van de gemeenteraad, telkens met teleurstellend 
resultaat. Nu is er dan toch een oplossing: er worden kunstwerken gestockeerd 
en tentoongesteld door een veilinghuis. Hoe dat gecombineerd wordt met de 
afgesloten engagementsverklaring, voor de organisatie van gemeentelijke en 
socio-culturele activiteiten en het gebruik door lokale verenigingen, is voorlopig 
nog een raadsel.

Herbestemmingsplan
Door middel van een herbestemmingsplan kunnen nieuwe functies worden 
vastgelegd. Functies die zowel economisch als functioneel haalbaar zijn. De 
N-VA pleit daarom voor overleg met de heemkundigen, de Erfgoedcel en de 
lokale verenigingen zodat iedereen kan genieten van dit historische pareltje.

Gratis parkeren voor 
personen met een handicap
Door een sterke toename van de bevolking is ook het aantal wagens in 
Wetteren de voorbije jaren fors gestegen. Ook personen met een beperking 
worden daar dagdagelijks mee geconfronteerd.

Mensen met een handicap kunnen met hun parkeerkaart op dit moment 
enkel gratis en zonder tijdsbeperking parkeren op de daarvoor voorziene 
parkeerplaatsen en in de blauwe zone. Op alle andere plaatsen geldt de maximale 
parkeerduur en het tarief van de betalende zone.

Gemeenteraadslid Freija Colpaert 
streeft ernaar dat zij overal gratis 
kunnen parkeren: zowel op de 
daarvoor voorziene parkeerplaatsen 
als op de gewone plaatsen. Verder 
moeten de parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap ook 
geëvalueerd worden naar kwaliteit 
en ligging. Dat voorstel zal mee 
onderzocht worden in het uitwerken 
van de centrumvisie rond het 
parkeerregime.

Gemeenteraadslid Freija Colpaert: 
“Personen met een beperking moeten 
met hun parkeerkaart overal gratis 
kunnen parkeren.” 

N-VA vraagt én krijgt 
financiële doorlichting 
gemeentefinanciën
Op de gemeenteraad van augustus vroeg 
gemeenteraadslid Ira Lina Piscador om 
de volledige gemeentefinanciën te laten 
doorlichten door een externe partner. Op 
die manier kunnen fouten tijdig rechtgezet 
worden en gaat er niet nog meer geld van de 
Wetteraars verloren.

De meerderheid ging gelukkig in op onze 
vraag. Meer zelfs: ze gaan de volledige 
organisatie laten doorlichten. De N-VA zal 
er alvast op toezien dat er achteraf ook iets 
mee gebeurt. De aanbevelingen moeten 
immers correct omgezet worden in beleid. 
De voltallige meerderheid en alle oppositie-
partijen behalve Vlaams Belang stemden 
voor een externe audit.

Gemeenteraadslid Sofi e Wijmeersch:
“Zoek naar mogelijke nieuwe functies in overleg 
met de Erfgoedcel, heemkundigen, lokale verenigingen 
en buurtbewoners.”

Ira Lina Piscador
Gemeenteraadslid

wetteren@n-va.be

2



Meer aandacht voor 
trage wegen
Wetteren gaat prat op de mooie wandelrou-
tes op haar grondgebied. Terecht, maar er 
ligt nog veel werk op de plank om die nog 
aantrekkelijker en toegankelijker te maken. 

De N-VA pleit ervoor om onze trage wegen 
meer uit te spelen als toeristische troef. Zeker 
nu veel mensen vakantie nemen in eigen 
land en de mooie landelijke wegen opzoeken 
om te ontspannen. Gemeenteraadslid Sofie 
Wijmeersch vroeg daarom de inrichting van 
knuppelpaden in drassige gebieden en een 
correcte bewegwijzering. Ook haar vraag om 
het Galgenpad en het bijhorend Galgenplein 
in te richten sloot daar perfect bij aan. 

Jammer genoeg worden zulke voorstellen uit 
de oppositie nogal snel onder de mat geveegd, 
of beter gezegd: men laat ze overwoekeren.

Ondergronds parkeren oplossing 
voor nieuwbouwproject

Taalmeldpunt moet dienstverlening verbeteren
Gemeenteraadslid So� e Wijmeersch vroeg op de gemeenteraad om een online taalmeldpunt op te 
richten. Naast inbreuken op de taalwetgeving melden, kan men er ook alle initiatieven verzamelen die 
de gemeente hee�  om anderstaligen onder te dompelen in onze taal. Zo kunnen ook goede praktijk-
voorbeelden overgenomen worden. Jammer genoeg werd ons voorstel niet aanvaard, klachten kunnen 
wel doorgegeven worden via het klachtenformulier.

Het initiatief kwam er na een incident met de noodcentrale voor de parking Rode Heuvel. Een hulp-
verlener kwam vast te zitten, maar kon pas na een uur bevrijd worden omdat de medewerker die de 
noodoproep beantwoordde geen Nederlands sprak. Sofie vroeg daarop een evaluatie van de nood-
procedure. De firma die instaat voor het onderhoud van de lift heeft ondertussen het contract met 
het callcenter verbroken. Dergelijke incidenten zullen in de toekomst dus niet meer mogelijk zijn.

In de Bookmolenstraat/Molenstraat wordt een nieuwbouwproject 
gerealiseerd via een publiek-private samenwerking. De N-VA ziet het 
als dé oplossing om aan ‘de grote opkuis’ van het centrum te beginnen. 
Uit de resultaten van ‘de grote bevolkingsenquête’ uit 2019 bleek dat een 
van de grote ergernissen van de Wetteraar het parkeerprobleem is.

Fractievoorzitter Peter Blancquaert ziet het project Bookmolenstraat/Molen-
straat, waar woningen, appartementen en groenvoorzieningen komen, als de 
uitgelezen kans om de parkeerdruk in het centrum te verlichten. Zoals het 
ontwerp nu voorligt, voorziet het een ondergrondse parking voor de bewo-
ners van de nieuwe appartementen en woningen en nog een vijftal voor het 
gemeentepersoneel van CC Nova. Bezoekers kunnen er dus niet parkeren.

De ingang van de parking via de Molenstraat ligt in rechte lijn met ‘de ijzeren 
brug’. Dat zou het centrum autoluwer maken. Niets gemakkelijker dan de 
auto direct kwijt te kunnen en via het binnenplein achter de bibliotheek of 
via de Zeshoek direct in hartje Wetteren terecht te komen. Peter vroeg daar-
om om het prijskaartje van een ruime ondergrondse parking te onderzoeken. 
Jammer genoeg ging de meerderheid niet in op onze vraag.

Burgerlijk ingenieur architect en gemeenteraadslid Ira Lina Piscador: “De 
meerkost voor de extra ondergrondse parkeerplaatsen is beperkt. Een deel 
van de plaatsen kan immers verhuurd worden en betalen zo zichzelf terug. 
Op die manier kan een fout uit het verleden, namelijk het niet voorzien van 
parkeerplaatsen aan het cultureel centrum, gemakkelijk rechtgezet worden.”

Fractievoorzitter Peter Blancquaert: 
“Een ondergrondse parking kan de parkeerdruk in 
het centrum van onze gemeente verlichten.”

www.n-va.be/wetteren
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20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


