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N-VA werkt aan een beter Waasmunster
In 2012 trokken we met de slogan ‘De kracht van verandering’ naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Met een stevige lokale N-VA-lijst overtuig-
den we veel kiezers en Waasmunster koos resoluut voor de verandering.  
Dankzij onze schepenen Tom Baert, Petra Verstappen en Werner De Nijs 
en onze raadsleden zetten we een duidelijke N-VA-stempel op het lokale 
beleid. 

Samen met onze coalitiepartner inves-
teerden we de voorbije jaren in onderwijs, 
jeugd, sociale zaken, veiligheid, sport, 
verenigingen en buurten. Bovendien 
hebben we intussen een financieel gezonde 
gemeente met voldoende investerings-
ruimte. Dankzij het nauwgezette werk van 
de huidige bestuursmeerderheid hebben 
we ook de inwoners van Waasmunster 
hiervoor kunnen belonen. Eind 2016 werd 
beslist om de aanvullende personenbe-
lasting te verlagen van 8 procent naar 7,4 
procent.

N-VA Waasmunster ijvert ook al lang voor 
meer fietsinvesteringen. Snelle en com-
fortabele fietsverbindingen maken fietsen 
immers aantrekkelijker en veiliger. N-VA 
Waasmunster heeft altijd gepleit voor het 
aanpakken van de Durmebrug en omge-
ving. Dankzij minister van Mobiliteit Ben 
Weyts en zijn fietsinvesteringsplan kan dat 
ook. Er is 800 000 euro Vlaams geld vast-
gelegd voor gloednieuwe fietsinfrastruc-
tuur. Concreet gaat het om een investering 

van 400 000 euro in 2018 voor de aanleg 
van fietspaden op de N446 ten zuiden van 
het E17-complex en een investering van 
400 000 euro in 2019 voor het vernieuwen 
van de Durmebrug.

U merkt het: N-VA Waasmunster werkt op 
alle fronten aan een beter Waasmunster 
door ook bij onze Vlaamse en federale mi-
nisters onze mooie gemeente op de kaart te 
zetten. En dat blijven we doen. 

Wie graag mee een steentje wil bijdra-
gen, kan dat doen door lid te worden van 
de N-VA. Leden kunnen zich ook altijd 
kandidaat stellen voor een functie in het 
bestuur van N-VA Waasmunster.

Uw afdelingsvoorzitter,
Annick De Clercq

Activiteitenagenda

11 juli:
De gemeente organiseert naar 
goede gewoonte een 11 juliviering 
op de parking in de Gentstraat. 
De feestelijkheden starten om-
streeks 18 uur met kinderanima-
tie, om 21 uur brengt Jo Vally het 
betere Vlaamse lied en om 22.30 
uur wordt er afgesloten met 
vuurwerk in park Blauwendael. 
Hopelijk zien we u daar ook? 

0p 11 juli doorkruist onze be-
stuursploeg naar goede gewoonte 
Waasmunster en zal een ge-
schenkje afgeven aan iedereen 
die de Vlaamse Leeuwenvlag 
uithangt.

7 oktober: 
Noteer alvast zaterdag 7 oktober 
in uw agenda voor het jaarlijkse 
N-VA-eetfestijn dat deze keer zal 
doorgaan in de Gemeentelijke La-
gere School Ruiter, Podtsmeulen 9.

 Méér informatie?
 afdelingsvoorzitter annick.declercq@n-va.be
 secretaris iwan.vanbreuseghem@n-va.be
 ledenverantwoordelijke eleni.fakiola@n-va.be
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N-VA Waasmunster in beeld

Geslaagde nieuwe website van 
Toerisme Waasmunster

Op 7 mei opende schepen van Toerisme Werner De 
Nijs het nieuwe toeristische seizoen in Estaminet Den 
Eyck. Op datzelfde moment werd ook de gloednieuwe 
website van Toerisme Waasmunster gelanceerd. 
Onder de noemer ‘Ontdek het onverwachte’ vind je op  
www.toerismewaasmunster.be allerlei leuke en 
interessante toeristische weetjes.

De website biedt een duidelijk overzicht van alle beleefactiviteiten die 
Waasmunster te bieden heeft. Dat gaat van koppelfotozoektochten 
langs de weidse landschappen van Waasmunster tussen 
Durmevallei en Questarug, over familiale fietszoektochten naar 
aanleiding van 800 jaar Sint-Niklaas van de moederkerk van het 
Waasland in Waasmunster naar de Sint-Nikolaaskerk in Sint-
Niklaas, tot een overzicht van wat Waasmunster te bieden heeft 
op vlak van horeca en overnachtingen. Ook informatie over de 
plaatselijke streekspecialiteiten en bezienswaardigheden vind je 
snel en eenvoudig terug op de nieuwe wesbite.

N-VA Waasmunster liet moederdag niet onopgemerkt voorbij-
gaan. Op zondag 14 mei trokken we naar al onze vrouwelijke 
leden en bezorgden hen een fijne attentie. We zagen die dag vele 
stralende mama’s! 

N-VA Waasmunster nam op 11 maart deel aan de zwerfvuilactie 
die dit jaar door de Milieuraad van Waasmunster georganiseerd 
werd. Samen met heel wat leden van de jeugdbewegingen en vrij-
willigers staken we de handen uit de mouwen en werkten we mee 
aan een mooier Waasmunster.

N-VA investeert in een veilig 
Waasmunster
Nu het Agentschap Wegen en Verkeer de nodige duidelijkheid 
verschaft heeft over de mogelijkheden om vaste camera’s voor 
nummerplaatherkenning aan de snelwegen te plaatsen, werd op 
de gemeenteraad van mei het reglement betreffende het came-
ratoezicht op het openbaar domein goedgekeurd. Dankzij deze 
goedkeuring komt het veiligheidsbeleid in Waasmunster in een 
stroomversnelling. Nu kunnen de camera’s voor automatische 
nummerplaatherkenning aan de aansluitingen met de snelweg 
geplaatst worden en heeft de gemeente ook de mogelijkheid, om 
in functie van de noden, verplaatsbare camera’s in te zetten op 
het volledige grondgebied van Waasmunster. 

Door met camera’s te werken wordt het makkelijker voor de 
politie om overlast en misdrijven vast te stellen en bewijzen te 
verzamelen. Uit de camerabeelden kan de politie ook informatie 
halen waardoor het makkelijker wordt om daders en verstoorders 
van de openbare orde op te sporen en te identificeren.
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Gemeentelijke basisschool: 
nieuw gebouw, nieuwe naam 
én nieuw logo
Op 1 september 2016 werd de eerste steen gelegd van de nieuwbouw voor 
onze gemeentelijke basisschool in de Kerkstraat. 
Intussen wordt er hard verder gewerkt 
aan deze nieuwbouw. Als de werken mooi 
volgens schema blijven verlopen dan zullen 
de peuters, kleuters en jongste leerlingen in 
januari 2018 hun intrek kunnen nemen in 
de nieuwe klaslokalen. “Wie zijn nieuws-
gierigheid niet kon bedwingen, kon op 
de opendeurdag van 13 mei al een kijkje 
nemen in de nieuwbouw tijdens de geleide 
werfbezoeken, samen met de werfleider en 
de schooldirectrice”, vertelt schepen van 
onderwijs Petra Verstappen.

“Ruim een half jaar geleden begon de ge-
meentelijke basisschool ook aan een groot-
se zoektocht naar een nieuwe naam. Zowel 
leerlingen als leerkrachten, (groot)ouders 

en alle andere sympathisanten konden 
boeiende, betekenisvolle namen indienen, 
waarop dan later gestemd kon worden. Uit 
deze voorstellen kwam de naam met het 
hoogste aantal stemmen naar voren, en 
dus voor de meeste deelnemers ook meteen 
de mooiste en de meest tot de verbeelding 
sprekende naam. 

De ontknoping volgde op de opendeurdag 
van 13 mei. Vanaf 1 september 2017 zal de 
gemeenteschool door het leven gaan als 
GBS De Wonderboom, met de welluidende 
slogan: een warm nest voor geluksvogels. 
Een naam die perfect past bij onze gemeen-
telijke basisschool”, besluit Petra Verstap-
pen.

Waasmunsterse scholen zetten in op STEM
De Vlaamse Regering wil kinderen al op jonge leeftijd warm maken voor wiskunde, wetenschappen 
en techniek. Dit onder de noemer STEM wat staat voor Science-Technology-Engineering-Mathema-
tics. “Als schepen van Onderwijs ben ik erg blij dat ook al onze Waasmunsterse scholen op gebied van 
STEM veel inspanningen leveren”, vertelt Petra Verstappen.

“Ik ben bijzonder trots dat onze gemeente-
lijke basisschool van het centrum als enige 
school van de provincie Oost-Vlaanderen 
mocht meewerken aan de ‘Wetenschapsbatt-
le’. Per provincie wordt één Wetenschapsbat-
tle georganiseerd waaraan telkens vijf weten-
schappers deelnemen. De Wetenschapsbattle 
is de enige wedstrijd over wetenschap waar 
kinderen de baas zijn. Zij organiseren het 
evenement, beslissen welke wetenschappers 
bij hen op school mogen komen en stemmen 
voor de beste presentatie. De wetenschap-
pers kwamen hun onderzoek presenteren en 
uitleggen aan alle leerlingen van het eerste 
tot het zesde leerjaar. 

De kinderen konden stemmen voor de wetenschapper met de beste presentatie die vervolgens mocht deelnemen aan de finale 
in Technopolis. Het werd een erg boeiende ontmoeting waar leerlingen, leerkrachten, wetenschappers én ook mijn collega 
schepen Tom Baert en ikzelf veel van opgestoken hebben. Een dikke proficiat aan de leerlingen die de hele voormiddag zelf in 
elkaar gestoken hebben.”

 Schepen van Onderwijs Petra  
Verstappen tijdens de werfbezoeken.

 Meer info over de Wetenschapsbattle vind je op www.wetenschapsbattle.be



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


