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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

WETTEREN-MASSEMEN-WESTREM

Beste inwoner

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar pas 
achter de rug en alle partijen zijn alweer druk in de 
weer met de volgende stembusslag op 26 mei. Onze 
N-VA-afdeling is heel trots dat ze twee jonge vrouwen 
in het veld mag sturen op 26 mei. Op de volgende  
pagina’s maakt u uitvoerig kennis met beide  
kandidates.

Vier vrouwen en één man vormen samen onze jonge, 
gedreven fractie. Na wat studiewerk hebben ze stilaan 
hun draai in de gemeenteraad gevonden. Met een 
gemiddelde leeftijd van 42 jaar is deze ploeg duidelijk 
een wissel op de toekomst. De uitdagingen zijn groot 
en de verwachtingen hooggespannen.

Veiligheid en mobiliteit, leefbaarheid van het centrum, 
maar ook leefbaarheid van onze deelgemeenten en 
wijken, zijn thema’s die ons nauw aan het hart liggen 
en die we in de komende maanden zullen uitwerken.

Om het met het mooiste Vlaamse 
woord te zeggen, we hebben er 
goesting in!

Hubert Willems
Voorzitter N-VA Wetteren

Uit enquêtes blijkt dat sluikstorten een 
van de meest irriterende ‘kleine mis-
drijven’ is. De doorsnee burger vindt 
het niet kunnen dat sommige indivi-
duen zich weinig of niks aantrekken 
van de spelregels die gelden om de 
buurt en de leefomgeving proper te 
houden. Sluikstorten is een vinger 
opsteken naar het beleid. “Pak me dan, 
als je kan.”

In het nieuwe bestuur valt de sluikstortproblematiek onder de bevoegdheid van 
een schepen. Ook binnen de intercommunale VERKO werd een personeelslid 
aangesteld als ‘vaststeller van sluikstorten’. We kunnen die initiatieven alleen 
maar toejuichen en zullen er nauw op toezien dat zowel het sluikstorten op zich 
als de sluikstorter zelf kordaat aangepakt worden. 

Verder zijn we van mening dat flexibele camerabewaking rond sluikstort- 
gevoelige plaatsen zoals glasbollen, openbare vuilnisbakken, veel gebruikte 
fietsroutes, parkings ... een geschikt hulpmiddel zou zijn. De camera’s kunnen 
het gebrek aan sociale controle compenseren en helpen om de daders op te  
sporen en te sanctioneren. Het is ook de taak van de wijkagent om boetes uit  
te schrijven indien vuilniszakken blijven staan.

Op 26 mei trekt u opnieuw naar de  
stembus voor de verkiezing van het 
Vlaams, federaal en Europees parlement. 
De N-VA staat voor u klaar met een  
ijzersterk team en een stevig onderbouwd 
programma. In Wetteren kunt u rekenen 
op twee kandidates van eigen bodem. 
Maak kennis met Lena en Sofie op pagina 
drie.

Verder strijden tegen  
sluikstorten

Opnieuw naar de stembus

Sofie Wijmeersch
Plaats 14 Vlaams Parlement

www.sofiewijmeersch.be

Lena Van Der Gucht 
8ste opvolger Kamer

www.lenavandergucht.be 

Uw lijsttrekkers op 26 mei
Maak met hen kennis op pagina 3!

Matthias Diependaele
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Anneleen Van Bossuyt
Lijsttrekker Kamer
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Nieuws uit de gemeenteraad

Zorgkaart voor onze zorgverleners
Al in de vorige legis- 
latuur werd de vraag 
gesteld om een 
zorgkaart of sticker 
in te voeren waar-
mee inwoners van 
Wetteren kunnen 
aangeven dat ze de 
parkeerplaats voor 
hun poort of oprit ter 
beschikking stellen 
aan zorgverleners op 
huisbezoek. Alleen zorgverleners die de kaart zichtbaar in hun wagen 
hebben liggen, kunnen dan van die parkeerplaatsen gebruikmaken. 
De zorgkaart vermeldt de contactgegevens van de zorgverlener, zodat 
die gecontacteerd kan worden als die zich in dringende gevallen 
toch moet verplaatsen. Onze fractie heeft gevraagd of de politie een 
gedoogbeleid kan uitwerken, zodat de zorgkaart onmiddellijk in voege 
kan treden.

N-VA wil Koffiebranderij open op feestdagen
Het lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij is de ideale ontmoetingsplaats voor wie actief 
ouder wil worden. Het is een open huis waar mensen sociale contacten kunnen uitbouwen.  
N-VA Wetteren vraagt om het centrum ook te openen op belangrijke dagen zoals 1 november, 
kerstdag, nieuwjaarsdag … Eventueel kunnen vrijwilligers op die dagen bijspringen.

Het is niet de taak van  
de oppositie om de  
meerderheid te dienen
Na 14 oktober 2018 hebben de andere partijen bij de  
samenstelling van de nieuwe bestuursploeg gekozen voor  
de kleinst mogelijke meerderheid. Die partijen wisten op 
voorhand dat dit de minst werkbare oplossing was. Er 
waren voldoende alternatieven die de continuïteit van het 
bestuur probleemloos konden verzekeren.

In februari noteerden we al een schorsing van de gemeente- 
raad. In maart moesten we opnieuw vaststellen dat de 
meerderheid niet kon vergaderen omdat er een schepen ziek 
was. Het was dan ook de taak van N-VA Wetteren om haar 
stem te laten horen naar de kiezer toe, en de gemeenteraad 
vroeger te verlaten. Zo maakten we een statement: de  
bestuurspartijen kozen voor een uiterst krappe meerder-
heid. Het was niet aan ons om hen te depanneren.

Uw vertegenwoordigers in de provincie
De N-VA maakt op provincieniveau deel uit van de meer-
derheid in Oost-Vlaanderen, samen met CD&V en Groen. 
Onze regio kan rekenen op twee vertegenwoordigers, met 
An Vervliet uit Lebbeke en Eric Scheire uit Wichelen.

An zetelt al zes jaar in de provincieraad en kreeg vorig jaar 
maar liefst 4 923 stemmen achter haar naam. Vanaf 2021 
wordt zij provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke  
planning, erfgoed en recreatiedomeinen. Ook Eric maakt 
sinds 2012 deel uit van de provincieraad. Hij volgde er 
vooral de sociale dossiers op en is in de nieuwe bestuurs- 
periode voor de N-VA-fractie coördinator van de tweede 

commissie. Die focust onder meer op recreatiedomeinen, 
onderwijs, erediensten en de Noord-Zuidwerking. Tegelijk 
is hij voorzitter van de centrale commissie, die instaat voor 
budget en financiën.

Meer info vindt u op www.n-va.be/oost-vlaanderen

© Glenn Coessens, lid N-VA Wetteren

Tractorsluis nodig in de Galgenbergwegel
Recent werd de Galgenbergwegel in Massemen verhard. Dat is een landweg tussen de Oude 
Heirbaan en de Haandertweg. N-VA Wetteren stelt zich daar vragen bij. Zo is het ons niet 
duidelijk waarom die landweg precies verhard werd. De verharding komt het landelijke  
karakter zeker niet ten goede. Bovendien is er nu een groter risico op sluipverkeer. Een tractor- 
sluis lijkt ons dan ook een goed idee. Zo’n sluis zou sluipverkeer kunnen voorkomen.

An Vervliet

Eric Scheire
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Uw kandidaten voor 26 mei
De Gentse Anneleen Van Bossuyt trekt de lijst voor de Kamer en  
Matthias Diependaele uit Zottegem voert de lijst voor het Vlaams  
Parlement aan. Maar ook Wetteren is vertegenwoordigd op de 
N-VA-kieslijsten. Lena Van Der Gucht is achtste opvolger voor de  
Kamer en Sofie Wijmeersch staat op de veertiende plaats voor het 
Vlaams Parlement. Een gesprek met vier sterke, gedreven kandidaten.

Anneleen, voor jou is het federale niveau 
helemaal nieuw. Vind je het niet jammer 
om het Europese niveau te verlaten? 
Anneleen: “Ik heb met hart en ziel voor 
Vlaanderen op Europees niveau gewerkt. 
Maar in elk parlement zijn er stenen te 
verleggen. Het zal aanpassen zijn, dat 
zeker, maar dat hoort erbij. En om het 
met een cliché te zeggen: verandering 
van spijs doet eten (lacht). Ik geloof ook 
echt in ons N-VA-team voor de Kamer. 
Lena is een van onze jongste kandidaten. 
Het is heel tof dat ze samen met mij zo 
enthousiast campagne voert.”

Matthias, voor jou is het Vlaams  
Parlement geen onbekend terrein. Wat 
wil je er de komende jaren doen?
Matthias: “Economie en innovatie zijn 
mijn favoriete thema’s. Voor de partij 
steekt onderwijs erboven uit. De N-VA 
wil meer nadruk leggen op kennis. De 
lat moet omhoog. Leerkrachten moeten 
in de eerste plaats lesgeven en daarom 
zoveel mogelijk verlost worden van 
papierwerk. Ook Sofie weet dat heel goed 
en ziet in kwaliteitsvol onderwijs een 
prioriteit.”

Lena, op welk thema wil jij inzetten voor 
Wetteren? 
Lena: “Veiligheid in en rond Wetteren 
is een oud zeer. De ligging van Wetteren 
tussen belangrijke verbindingswegen 
maakt onze gemeente aantrekkelijk 
voor rondtrekkende dievenbendes. De 
inbrakenplaag van de jongste maanden 
bevestigt dat. Ik pleit er dan ook voor om 
nog meer intelligente camera’s te instal-
leren die het in- en uitrijden van ons 
grondgebied bewaken. 

Wetteren mag ook niet langer het decor 
vormen voor illegale drughandel. We 
moeten preventief maar ook repressief 
kunnen optreden, met de hulp van 
deskundige agenten en een uitgebreid 
informatienetwerk. Ook het gerechtelijk 

apparaat moet volgen. Het volstaat niet 
om dealers op te pakken als ze binnen 
het uur weer vrijkomen. Met mijn  
studieachtergrond in rechten en  
notariaat ben ik een groot voorstander  
van een modern juridisch kader dat 
snel inspeelt op de noden van de  
veranderende maatschappij. Onze 
rechtspraak mag niet worden uitgehold 
door inefficiënte procedures en een 
gebrekkige strafuitvoering. 

Ook mensenhandel en mensensmokkel 
moeten we hard aanpakken. De snelweg- 
parking van Wetteren mag daarvoor 
geen platform bieden. Politie en orde-
diensten moeten de middelen krijgen om 
op te treden en moeten eerder onder-
steund dan ontmoedigd worden bij het 
oprollen van bendes. Anders blijft het 
dweilen met de kraan open.”

Sofie, jij maakt van het Wetterse  
mobiliteitsprobleem een speerpunt.  
Wat is jouw visie daarop? 
Sofie: “Er wonen steeds meer mensen 
in Wetteren en dat zorgt ook voor een 
toename in het verkeer. Doordat onze 
economie op volle toeren draait, trekken 
de industriezones rond Wetteren boven-
dien nog extra vrachtverkeer aan. Ook de 
aantrekkingskracht van ons centrum en 
het grote aantal scholen en winkelketens 
zorgen voor heel wat verkeer. Maar onze 
huidige wegeninfrastructuur is daar niet 
voor uitgerust. Wetteren ligt ook geprangd 
tussen de Schelde aan de ene kant en de 
spoorlijn aan de andere kant. Daardoor 
komt onze mobiliteit in het gedrang en 
wordt het fileleed steeds groter.

Vooral de opstoppingen rond de Schelde- 
brug en de gebrekkige noord-zuid- 
verbinding zijn daarvoor verantwoordelijk. 
Meer dan dertig minuten aanschuiven 
voor een traject van minder dan twee 
kilometer is helaas geen uitzondering. 
Kortetermijnoplossingen zijn nodig voor 

het kruispunt ‘Bourgondisch Kruis’: 
overkapping of ondertunneling naar het 
voorbeeld van Aalst zijn zeker opties, een 
rondpunt blijkt moeilijker haalbaar. 

We moeten concrete oplossingen naar 
voren schuiven, anders slibt Wetteren 
compleet dicht. De verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt niet alleen in de handen 
van het plaatselijke bestuur. Verschillende 
toezichthoudende overheden beheren 
mee het wegennet. Het is dus belangrijk 
dat Wetteren inspraak krijgt op een hoger 
niveau. Lena en ik rekenen op 26 mei dan 
ook op de steun van heel Wetteren en 
omstreken!”

www.n-va.be/wetteren

Lena Van Der Gucht en Sofie Wijmeersch, 
uw Wetterse kandidaten op 26 mei.

Matthias Diependaele en  
Anneleen Van Bossuyt,  

uw lijsttrekkersduo op 26 mei.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


