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Beste inwoners van Waasmunster,

2016 is al even bezig, maar toch wil 
ik elk van jullie langs deze weg nog een 
gelukkig en gezond nieuw jaar toewen-
sen.

We zijn ondertussen halfweg de le-
gislatuur en ik mag met terechte trots 
zeggen dat onze N-VA-schepenen en 
-raadsleden elke dag opnieuw hun 
stempel van verandering in onze ge-
meente zetten. Heel wat projecten die 
de voorbije periode nauwgezet werden 
voorbereid, zullen dit jaar effectief  op-
gestart worden. Denken we hierbij maar 
aan de heraanleg van de kerkomgeving 
en de nieuwbouw voor de gemeente-
school.

Ook op budgettair vlak hebben we de 
voorbije drie jaar gewikt en gewogen 
en elke euro zorgvuldig ingepast in de 
begroting. We beheren de gemeentekas 
als een goede huisvader. Op die manier 
zal Waasmunster voor het eerst in zeer 
lange tijd opnieuw een begroting in 
evenwicht hebben. 

Bij de start van het nieuwe jaar werden 
alle inwoners naar goede gewoonte uit-
genodigd op de gemeentelijke nieuw-
jaarsdrink op de Vierschaar. Deze gezel-
lige bijeenkomst werd voor de derde 
keer op rij georganiseerd in samenwer-
king met de Scouts Centrum en Onder-
nemend Waasmunster. Ik wil van deze 
gelegenheid dan ook gebruik maken 
om hen van harte te danken voor het 
werk dat zij daar leveren. Dankzij hun 
medewerking was de nieuwjaarsdrink 
opnieuw een groot succes.

Ook de nieuwjaars-
receptie van onze eigen 
lokale N-VA-afdeling 
mocht op veel belang-
stelling rekenen. Vele 
enthousiaste inwoners 
en sympathisanten 
zakten af naar het POC 
om samen met ons op 
het nieuwe jaar te klinken. Een sterke 
bestuursploeg, een mooi aangeklede 
zaal, lekkere  hapjes en de nodige 
dranken maken van onze receptie elk 
jaar opnieuw een geslaagd evenement. 
Gastspreker was deze keer Vlaams 
Parlementslid Koen Daniëls uit Sint-Gil-
lis-Waas, die op zijn eigen dynamische 
manier voor een zeer onderhoudende 
speech zorgde over onderwijs en mobi-
liteit.

Volgende stap op de politieke agenda 
zijn de bestuursverkiezingen die op 
4 maart plaatsvinden. Meer concrete 
informatie over de bestuursverkiezin-
gen en hoe u zich kandidaat kan stellen, 
vindt u in dit blad en op onze website 
www.n-va.be/waasmunster. Ik kreeg 
al verschillende signalen van geïnteres-
seerden die graag onze toffe bestuurs-
ploeg zouden willen versterken.

U merkt het: het bestuur van N-VA 
Waasmunster gaat gericht te werk. Ook 
in 2016 werken wij gestaag verder aan 
een mooier, beter en veiliger Waasmun-
ster waar het aangenaam wonen en 
werken is.

Annick De Clercq
Voorzitter N-VA Waasmunster

WAASMUNSTER
Drie jaar N-VA in uw gemeente

Gelukkig 2016!

De N-VA zette op 14 oktober 2012 in heel Vlaan-
deren en Brussel een grote stap richting lokale 
verankering. De volgende lokale verkiezingen op 
14 oktober 2018 zijn een nieuwe uitdaging. Want 
het zijn de nieuwe lokale bestuursploegen die 
deze verkiezingen zullen voorbereiden. 

Op vrijdag 4 maart, 20u, vinden de bestuurs-
verkiezingen van N-VA Waasmunster plaats in 
het POC van Waasmunster, Rivierstraat 12. Alle 
leden zijn die avond van harte welkom!

Wil je graag mee deel uitmaken van de jonge en 
dynamische bestuursploeg van N-VA Waasmun-
ster? 

Stel je dan zo snel mogelijk kandidaat voor de 
bestuursverkiezingen. Je kandidatuur kan je 
tot uiterlijk vrijdag 26 februari 2016 indienen bij 
afdelingssecretaris Iwan Van Breuseghem via  
iwan.vanbreuseghem@n-va.be.

Na Matthias Diependaele, Pol Van den 
Driessche en Elke Sleurs verwelkomt N-VA Waas-
munster binnenkort opnieuw een interessante 
gastspreker. Joachim Pohlmann, woordvoerder 
van Bart De Wever en schrijver van columns 
en boeken, komt op vrijdagavond 15 april naar 
Waasmunster voor een ongetwijfeld interessante 
gespreksavond.

Vrijdag 15 april, 20 uur, POC Waasmunster 
Rivierstraat 12

4 MAART: 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
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Tijdelijke opvangwoningen voor asielzoekers
Het OCMW van Waasmunster breidde onlangs zijn Lokaal OpvangInitiatief voor 
asielzoekers (LOI) uit met twee woningen in de Sint-Annastraat. De firma De Bonte 
& Van Hecke NV stelt deze woningen gratis ter beschikking voor een periode van 
twee jaar. De technische dienst van het OCMW maakte de woningen volledig 
gebruiksklaar. 

Voorafgaand vond een constructief overleg plaats met de buurtbewoners om hen over 
deze uitbreiding te informeren. “Elke wooneenheid kan een gezin van maximum 
vijf personen tijdelijk huisvesten”, vertelt OCMW-voorzitter Tom Baert. “De huizen 
worden uitsluitend gebruikt voor gezinnen uit oorlogsgebieden. Om de opvolging 
van deze gezinnen te garanderen werd een extra personeelslid aangeworven 
door het Sociaal Huis. Met deze extra inspanning voldoet onze gemeente aan het 
vooropgestelde spreidingsplan van de federale overheid.”

Zoek mee naar nieuw 
plekje voor skatepark

In het kader van de heraanleg van de 
kerkomgeving werden onlangs alle 
skatetoestellen en basketdoelen van het 
speelterrein DESSO aan de Pontravelaan 
verwijderd. 

De toestellen werden veilig opgeslagen in 
het gemeentemagazijn. 
“We zijn momenteel op zoek naar een 
veilig en mooi plekje in onze gemeente 
waar deze toestellen later teruggeplaatst 
kunnen worden. Al wie een plekje 
weet, waar het ideaal is om te skaten of 
basketten, of al wie leuke suggesties of 
toffe ideeën heeft, kan mij contacteren via  
petra.verstappen@n-va.be.”             

N-VA wil kindvriendelijk 
Waasmunster
Waasmunster uitbouwen als 
kindvriendelijke gemeente met 
ruimte voor onderwijs en opvang.  
Het is een belangrijke beleids-
doelstelling van N-VA Waasmunster. 

“Met de hulp van onze onderwijsraad, 
het zogenaamde OOG, waarin alle 
scholen vertegenwoordigd zijn, 
bundelen we onze 
krachten bij vele 
netoverschrijdende 
initiatieven, zoals 
de carnavalstoet, 
de 11 november-
viering voor de 
5de en 6de klas, het 
wetenschapslab, 
het infietsen van de 
schoolroutekaart…,” vertelt schepen 
van Onderwijs Petra Verstappen.

“We zetten uiteraard ook in op 
ons gemeentelijk onderwijs met de 
nieuwbouw in het centrum die op 
stapel staat. In het frisse ontwerp wordt 
ook ruime aandacht besteed aan een 

groene omgeving. Zo is er onder meer 
een wilde, natuurlijke speelruimte 
gepland tussen school en park.” 

“Onderwijs en opvang kunnen niet 
los van elkaar gezien worden”, gaat 
Petra verder. “Daarom blijven we 
ook inzetten op kinderopvang en 
jeugdwerking, met initiatieven zoals 
het Speelnest, de Speelpleinwerking, 
de Ravottersweek en de Grabbelpas. 
Alle opvanginitiatieven zijn vorig 

jaar op een heel 
overzichtelijke en 
begrijpbare manier 
gebundeld in de 
Kinderwijzer.”

“We hechten ook 
veel belang aan 
verkeersopvoeding 
in de lagere scholen. 

Het gemeentebestuur organiseert 
daarom geregeld activiteiten. Zo zijn er 
projecten rond kleuterfietsen en fietsen 
voor leerlingen van het basisonderwijs, 
er is SAM de verkeersslang, de STRAP-
dag en de schoolroutekaart.”

Werner De Nijs nieuwe 
N-VA-schepen
Op donderdag 17 december 2015 legde 
gemeenteraadslid Werner De Nijs de eed af 
als schepen bij burgemeester Du Tré. Werner 
De Nijs neemt de bevoegdheden Cultuur, 
Sport, Middenstand, Tewerkstelling en 
Feestelijkheden over van Jan Smet.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 
werd bepaald dat Jan Smet de eerste drie 
jaar van de legislatuur N-VA-schepen zou 
zijn en dat N-VA gemeenteraadslid Werner 
De Nijs halverwege de legislatuur deze 
bevoegdheden zou overnemen.

Wij wensen Werner De Nijs heel veel succes 
toe als schepen van Waasmunster. Hij geniet 
het volle vertrouwen van N-VA Waasmunster 
en het schepencollege en neemt de 
bevoegdheden cultuur, sport, middenstand, 
tewerkstelling en feestelijkheden op een 
professionele en onderbouwde manier  
verder op.

Het gemeentebestuur van 
Waasmunster heeft samen 
met acht andere Wase  
gemeenten een convenant 
ondertekend waarin ze  
beloven om 20 procent  
minder CO2 uit te stoten 
tegen 2020. 

N-VA Waasmunster schaart 
zich met volle overtuiging 
achter dit Europees initiatief 
waarin steden en gemeenten 
zich vrijwillig engageren om 
de nodige maatregelen te 
nemen om de CO2-uitstoot 
op hun grondgebied terug te 
dringen.

Op 6 januari 2016 bezochten 
N-VA-schepenen Petra 
Verstappen en Werner De Nijs 
een energiezuinige woning 
in Waasmunster. Ter plaatse 
gaf de bouwheer toelichting 
over hoe de bouw van een 
energiezuinige woning best 

aangepakt wordt. Dit leverde 
alvast een aantal bruikbare 
tips op waarvan nu verder 
onderzocht wordt of deze 
geïmplementeerd kunnen 
worden bij gemeentelijke 
bouwprojecten.

N-VA Waasmunster gaat voluit  
voor verminderde CO2-uitstoot

U kan altijd bij ons terecht met al uw vragen en ideeën:

OCMW-voorzitter Tom Baert aan 
de tijdelijke opvangwoningen in de 
Sint-Annastraat

www.n-va.be/waasmunsterwaasmunster@n-va.be

Annick De Clercq,
afdelingsvoorzitter 

annick.declercq@n-va.be 
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Tom Baert,
OCMW-voorzitter en schepen van 
Sociale Zaken, Welzijn en Senioren

tom.baert@n-va.be
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Petra Verstappen, 
schepen van Onderwijs, Jeugd, Gezin, 
Toerisme, ontwikkelingssamenwerking 
en internationale betrekkingen
petra.verstappen@n-va.be
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Werner De Nijs, 
schepen van Cultuur, Sport,  
Middenstand, Tewerkstelling  
en Feestelijkheden
werner.denijs@n-va.be
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Eleni Fakiola, 
voorzitter van de gemeenteraad en 
gemeenteraadslid 

eleni.fakiola@n-va.be
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Regina Lenaers, 
gemeenteraadslid

regina.lenaers@n-va.be
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Iwan Vanbreuseghem 
Secretaris

iwan.vanbreuseghem@n-va.be
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Ellen Van Orshaegen, 
OCMW-raadslid 

ellen.vanorshaegen@n-va.be

8



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Deze hervorming moet de aanzet zijn om de provincie efficiënt en transparant te 
besturen. De N-VA ijvert resoluut voor een minimalistische invulling. De provincie 
moet ten dienste staan van de andere beleidsniveaus en die enkel aanvullen waar 
het effectief nodig is. We gaan resoluut in tegen versnippering en overlapping”, 
stelt fractievoorzitter Jeroen Lemaitre.

Een kans voor de provincie om zich te herprofileren, dus. Maar de deputatie 
(CD&V, Open Vld en sp.a) maakt geen fundamentele keuzes en blijft zeer 
versnipperd verder werken zonder focus op de kerntaken. Zo houdt de deputatie 
vast aan de absurde plannen om alle diensten te centraliseren in de - te grote - 
Leopoldskazerne. Het kostenplaatje van dit megalomane project bedraagt 
liefst 75 miljoen euro.

provincieraadsleden

NU

in Oost-Vlaanderen

72 -50%
nog 36 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil dat de provincie focust 
  op kerntaken, niet op megaprojecten.” 
   Jeroen Lemaître, N-VA-fractievoorzitter provincieraad 


