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Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Waasmunster 
wenst iedereen een 
fantastisch 2017!

2017 brengt beloning voor harde werk 
van voorbije jaren
De voltallige bestuursploeg van N-VA Waasmunster wenst u van harte 
een gelukkig en gezond 2017 toe. We hopen dat u op zaterdag 21 januari 
ook samen met ons wil komen klinken op het nieuwe jaar. Wij ontvan-
gen u dan met veel plezier in het POC van Waasmunster.

Financieel gezonde gemeente
We zijn erg verheugd dat we 2017 kunnen 
starten met een positieve noot. Dankzij 
onze N-VA-verkozenen en de samen-
werking binnen de coalitie zijn we erin 
geslaagd om een evenwichtige meerjaren-
planning uit te werken. We leggen cijfers 
voor die een financieel gezonde gemeente 
tonen met voldoende marge om te blijven 
investeren in vernieuwing. 

Realisatie De Meermin
Een van de belangrijkste vernieuwingen 
waar elke inwoner van Waasmunster  
reikhalzend naar uitkijkt, is de realisatie 
van het nieuwe vrijetijdscomplex  
De Meermin aan de Roosenberglaan.  
We zijn erin geslaagd om deze vernieu-
wing, die in het verleden telkens opnieuw 
op de lange baan werd geschoven, volledig 
in te passen in het gemeentebudget.

Versterking van onze gemeente
Dankzij de politieke moed van de huidige 
bestuursploeg zal men kunnen genieten 
van sport, cultuur en theater in een  
energiezuinige omgeving. Bovendien  
versterkt het complex ook de kern van 
onze mooie gemeente. Na de geslaagde 
heraanleg van de kerkomgeving en de 
nieuwbouw van de gemeentelijke basis-
school, die in 2018 in gebruik zal worden 
genomen, zal De Meermin het plaatje 

compleet maken. Dit heeft ook een positief 
effect op de detailhandel en horeca in het 
centrum.

Personenbelasting daalt
Eind 2016 besliste de bestuursploeg ook 
om de aanvullende personenbelasting te 
verlagen van 8 naar 7,4 procent. In elke 
Vlaamse gemeente betaalt een inwoner een 
aanvullende personenbelasting bovenop de 
inkomstenbelastingen die hij betaalt aan 
de federale overheid. 

De fiscale druk op het vlak van personen-
belasting lag met 8 procent ver boven het 
Vlaams gemiddelde van 7,27 procent. De 
tijd was dan ook rijp om in te grijpen en 
iets terug te geven aan elke inwoner van 
Waasmunster. Concreet betekent dit dat 
u vanaf het aanslagjaar 2017 (inkomsten-
jaar 2016) slechts 7,4 procent aanvullende 
personenbelasting zal betalen.

Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Waasmunster
Op zaterdag 21 januari bent u van 
harte welkom op onze gezellige 
nieuwjaarsreceptie. We klinken 
graag samen met u op het nieuwe 
jaar en nemen de tijd om in een 
gemoedelijke sfeer bij te praten. 
Iedereen is van harte welkom op  
zaterdag 21 januari van 18.30 tot 
21.30 uur in het POC van Waas-
munster (Rivierstraat12).

Terugblik voorbije 
activiteiten
Op vrijdag 23 september zakten heel 
wat N-VA-sympathisanten af naar 
het POC van Waasmunster voor het 
jaarlijks eetfestijn van de N-VA. 
Een mooie opkomst, lekker eten met 
aansluitend fijne muziek maakten  
er een geslaagde avond van.  

Na partijwoordvoerder Joachim 
Pohlmann mocht N-VA Waasmunster 
op zondag 23 oktober kamerlid 
Peter Dedecker verwelkomen voor 
een aperitiefgesprek. Peter gaf meer 
tekst en uitleg over de Panama 
Papers. Ook in 2017 mag u boeiende 
sprekers verwachten!

Bedankt voor uw geloof en  
vertrouwen en samen bouwen  

we verder aan een sterker  
Waasmunster!
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Tip van schepen van Toerisme: de Roosenberg Route
“De provincie Oost-Vlaanderen heeft in 2016 een aantal themawandelingen gerealiseerd langs de Sigma- 
gebieden onder de naam ‘Oeverlopen’. Dankzij de inbreng van de gemeente Waasmunster konden twee  
nieuwe Roosenberg wandelroutes gerealiseerd worden”, vertelt schepen van Toerisme Werner De Nijs. 

De rode route bedraagt 6,6 km en de blauwe route bedraagt 7,3 km. Deze laatste brengt wandelaars langs de nieuwe Trage Weg  
‘Pontravedijk’ en andere Trage Wegen. De wandelroute maakt de verbinding tussen de Durmevallei, het historisch centrum en de 
hoger gelegen zanderige Heide en geeft wandelaars de kans om in alle rust kennis te maken met de verscheidenheid aan groen in  
een vallei- en heidegebied. “Ik doe deze wandelingen regelmatig. Het is een echte aanrader, in alle seizoenen.”

N-VA heeft een hart voor mensenlevens
Op voorstel van een gemeenteraadslid besliste het 
gemeentebestuur om vier AED-toestellen (defibrilla-
toren) aan te kopen. De toestellen worden in samen-
spraak met de kerkfabriek geplaatst op de kerkgebou-
wen in het centrum, op de Ruiter, in Sombeke en in 
Sint-Anna. 

“De komst van deze AED-toestellen is erg belangrijk omdat deze 
toestellen de overlevingskans bij een hartreanimatie aanzienlijk 
verhogen”, vertelt schepen van Welzijn Tom Baert. “Omdat we ook 
de werking van deze toestellen bij een zo breed mogelijk publiek 
kenbaar willen maken, wordt telkens bij de plaatsing van een 
AED-toestel een opleidingssessie voor de buurt georganiseerd door 
de plaatselijke Rode Kruis-medewerkers.”

Vandaag is er in Waasmunster één AED-toestel aanwezig in de  
directe omgeving van de sportzalen van GC Hoogendonck.  
Op korte termijn worden er vier toestellen bijgeplaatst aan de  
kerken. In 2018 zullen we dan nog twee bijkomende toestellen  
voorzien.

N-VA blijft gaan voor kwaliteitsvol en kleurrijk onderwijs
Kwaliteitsvol en kleurrijk onderwijs, het is én blijft een grote prioriteit van N-VA Waasmunster. Het is niet 
voor niks dat de N-VA precies onder deze noemer al vier jaar lang intensief samenwerkt met alle scholen in 
Waasmunster.

Bouwen aan de toekomst
“Het belang dat N-VA Waasmunster aan 
onderwijs hecht, uit zich niet alleen in de 
zware inspanningen die we leveren voor 
onze gemeentelijke scholen, zowel de 
twee basisscholen als de twee academies”, 
vertelt schepen van onderwijs Petra Ver-
stappen. “Het uit zich ook in ons streven 
naar een professionele en respectvolle 
samenwerking tussen de drie verschillen-
de onderwijsnetten in onze gemeente.”

“Op 1 september 2016, de eerste school-
dag, hadden we het genoegen om de 
eerste steen te mogen leggen van de 
langverwachte nieuwbouw voor onze ge-
meentelijke basisschool in de Kerkstraat. 
En dit in aanwezigheid van de minister 
van Onderwijs, de bouwheer Scholen van 
Morgen, de architecten, alle leerkrachten, 
leerlingen en vele enthousiaste ouders. 
De eerste schooldag werd op die manier 
een heuglijke dag waarop we samen met 
onze leerlingen letterlijk én figuurlijk aan 
een stevige toekomst (de slogan van de 
school) konden beginnen bouwen”, zegt 
schepen Verstappen. De werken gaan on-
dertussen erg goed vooruit. Aan dit snelle 
tempo kijken we al uit naar de geplande 
ingebruikname van een prachtig nieuw 
schoolgebouw in januari 2018.

Muziekacademie verhuist ook
“Begin 2018 plannen we ook een ande-
re verhuis”, vult Petra verder aan. “Het 
bloeiende filiaal van de muziekacademie 
Ter Beuken neemt dan zijn intrek in onze 
gemeentelijke basisschool. De lessen 

muziek en woord vinden dan plaats op 
die locatie. Enkele klassen zullen m.a.w. 
dubbel gebruikt worden. Deze maatregel 
kadert perfect in de Vlaamse visie van 
een ‘brede school’ en van het doeltreffend 
gebruik van openbare gebouwen. In nauw 
overleg met de betrokken leerkrachten 
van de muziekacademie en de basisschool 
zullen we deze verhuis een jaar lang zorg-
vuldig voorbereiden.”

Renovatie Academie Beeldende 
Kunsten
“Voor onze Academie van Beelden-
de Kunsten dringen zich ook grote en 
broodnodige aanpassingswerken op. Ik 

ben dan ook erg blij dat hiervoor voor 
2018 een bedrag van 500 000 euro werd 
ingeschreven in de meerjarenplanning. 

Er wordt nu werk gemaakt van een plan 
van aanpak zodat de grondige renovatie 
van het hart van de kunstacademie, de 
beschermde ‘Duitsen blok’, zo spoedig 
mogelijk kan beginnen. Deze werken 
zullen ongetwijfeld energiebesparende 
maatregelen met zich meebrengen, die 
mooi passen in het burgemeesterscon-
venant, onze bijdrage voor een beter 
milieu”, besluit Petra.

 Schepen van Onderwijs Petra Verstappen bij de eerste steenlegging van de nieuwe 
gemeentelijke basisschool. De Roosenberg Route start in de Gentstraat 5 in Waasmunster. 

Schepen van Welzijn Tom Baert bij  
het AED-toestel in GC Hoogendonck.  

Ook te ontdekken: 
het Gerstekotpad
In 2016 realiseerde VVV/Toerisme Waasmunster 
een nieuwe wandeling op de Heide langsheen vele 
Trage Wegen onder de naam ‘Gerstekotpad’. Deze 
wandeling werd officieel geopend op 15 oktober 
2016, de Dag van de Trage Weg.

Het Gerstekotpad is vijf kilometer lang en start aan camping 
Gerstekot, gelegen in de Vinkenlaan 30 in Waasmunster.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


