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Beste inwoners van 
Waasmunster,

N-VA Waasmunster heeft de voorbije vijf 
jaar veel geleerd en veel werk verzet. 
We deden dat onder gedreven leiding 
van Annick De Clercq. Annick ontpopte 
zich de voorbije periode tot een uiterst 
geëngageerde afdelingsvoorzitter die met 
veel inzet en moed heel wat dossiers 
heeft aangepakt. Binnenkort verhuist ze 
naar een andere gemeente, waardoor 
ze het voorzitterschap van de lokale 
afdeling moest loslaten. Annick heeft 
een schitterend parcours gereden en 
N-VA Waasmunster gebracht tot waar 
we vandaag staan. Ik nam intussen de 
fakkel van haar over en zal mijn uiterste 
best doen om haar te evenaren. Paul 
Maes werd verkozen tot ondervoorzitter, 
waardoor onze lokale afdeling weer volle 
kracht vooruit kan.

We hebben 2018 alvast goed ingezet: 
we mochten heel wat nieuwe gezichten 
verwelkomen op onze nieuwjaarsrecep-
tie, hadden er vele fijne gesprekken en 
verwelkomden de voorbije weken heel 
wat nieuwe leden. 

Zoals u zal merken in dit magazine wor-
den de resultaten van jaren hard werken 
een voor een zichtbaar. Ik wens u veel 
leesplezier en hopelijk tot binnenkort!

Regina  
LENAERS
Voorzitter N-VA 
Waasmunster

Tom Baert trekt N-VA-lijst

2018 is een speciaal jaar: op zondag 14 oktober zijn het gemeenteraads-
verkiezingen en brengen we allemaal opnieuw onze stem uit. Tom Baert, 
OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, trekt de lijst van N-VA 
Waasmunster. Schepenen Petra Verstappen en Werner De Nijs staan op twee 
en drie. Eleni Fakiola, voorzitter van de gemeenteraad, zal de lijst duwen.

Tom Baert, OCMW-voorzitter en schepen 
van Sociale Zaken, Welzijn en Senioren, 
heeft de voorbije periode hard gewerkt aan 
een toekomstperspectief voor het woonzorg-
centrum en de plannen voor een vernieuwd 
dagverzorgingscentrum. Hij zorgde er ook 
mee voor dat de integratie van het OCMW 
en de gemeente vlot zal verlopen.

Petra Verstappen, schepen van Onderwijs 
en Sport, huldigde onlangs het mooie  
nieuwe schoolgebouw van GBS De  
Wonderboom feestelijk in. Zij zal nu verder 
werk maken van de kunstacademie, een 
project waar N-VA Waasmunster zich vanaf 
de eerste dag uitgesproken voor geëngageerd 
heeft. Samen met schepen van Cultuur  
Werner De Nijs zal ze wellicht nog dit jaar 
de eerste steen leggen van het nieuwe vrije-
tijdscomplex ‘De Meermin’.

Eleni Fakiola leidt als voorzitter van de 
gemeenteraad de zittingen daadkrachtig in 
goede banen. Als voorzitter van de gemeen-
teraad heeft zij een zeer brede kennis van alle 
lopende dossiers en kijkt zij er mee op toe 
dat de beoogde resultaten effectief behaald 
worden.

  Voelt u zich ook aangesproken door 
het verhaal van de N-VA? Dan verwel-
komen we u graag als nieuw lid. Als 
lid kan u ook actief uw steentje bijdra-
gen en meewerken aan een nog 
mooiere toekomst voor Waasmunster. 
U kan hiervoor altijd contact opnemen 
met iemand van onze bestuursploeg. U 
vindt hun coördinaten op de binnenpa-
gina’s van dit nummer.

  Petra Verstappen, Tom Baert, Regina Lenaers, Werner De Nijs en Eleni Fakiola.

Activiteitenagenda
Jaarmarkt - 2 april - Vanaf 8.30 uur

Paasmaandag staat in Waasmunster traditiegetrouw volledig in het teken van de 
jaarmarkt. U vindt onze stand ter hoogte van de gemeentelijke basisschool.  
We verwelkomen u er graag voor een gezellige babbel en een lekkernij. Tot dan!

Gebouw GBS De Wonderboom ingehuldigd (p. 2) Charter Rivierpark Scheldevallei ondertekend (p. 3)
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Nieuw gebouw Gemeentelijke Basisschool  
De Wonderboom ingehuldigd
Maandag 19 februari, de eerste schooldag na de 
krokusvakantie, leek het wel even 1 september.  
Die dag werd het gloednieuwe gebouw van de  
gemeentelijke basisschool officieel ingehuldigd. 
Met de inhuldiging kreeg de school de vernieuwing 
en uitbreiding waar ze aan toe was. De prefablokalen 
van bijna vijftig jaar oud en de tijdelijke school-
lokalen van twintig jaar oud werden gesloopt en 
vervangen door een erg geslaagde nieuwbouw.

“Dankzij het project Scholen van Morgen – een project opgezet 
door de Vlaamse overheid als inhaalbeweging in de scholen-
bouw – ontsnapten we voor deze nieuwbouw aan een ellen-
lange wachttijd en konden we genieten van een heel aantal 
voordelen”, vertelt schepen van Onderwijs Petra Verstappen. 
“Bij het ontwerp moest er veel aandacht gaan naar de kwaliteit 
van het nieuwe gebouw, dat energiezuinig moet zijn en aan alle 
strenge normen en reglementering moest voldoen. Hierdoor 
hebben we nu een fantastisch nieuw gebouw met een geweldige 
akoestiek.”

Warm nest voor geluksvogels
“Tijdens de krokusvakantie werden de klassen in de pastorij, 
dankzij de inzet van vele leerkrachten, leerlingen en de  

technische dienst van de gemeente, in een mum van tijd 
leeggemaakt en weer naar het hoofdgebouw in de Kerkstraat 
verhuisd. In één verhuisbeweging schoven ook de klassen die 
tijdelijk in het hoofdgebouw ondergebracht waren door naar 
hun nieuwe thuis: de nieuwbouw. Zodra de speeltoestellen 
geplaatst zijn en de groene speelruimte naast het park inge-
richt zal zijn, is het plaatje helemaal af. Maar intussen kan de 
gemeenteschool, onder de nieuwe naam GBS De Wonderboom, 
verdergaan op de ingeslagen weg. Ik ben er alvast gerust in 
dat – zoals de slogan van de school ook stelt – onze leerlingen 
hier effectief het warme nest zullen vinden dat geluksvogels 
verdienen”, besluit Petra.

Terugblik activiteiten
Op vrijdag 19 januari klonk 
N-VA Waasmunster in het 
POC samen met haar leden en 
heel wat sympathisanten op het 
nieuwe jaar tijdens een gezel-
lige nieuwjaarsreceptie. Het 
was meteen het eerste formele 
optreden van Regina Lenaers 
als nieuwe afdelingsvoorzitter 
van N-VA Waasmunster. 

Op 3 februari overhandigde 
Werner De Nijs, schepen van 
Cultuur, de cultuurprijs 2017 
aan Eriek Verbeecke. Eriek is al 
jarenlang een vaste waarde in 
het culturele en sociale leven van 
Waasmunster. Hij was een van 
de pioniers bij de opstart van GC 
Hoogendonck en stond mee aan 
de wieg van de Vierschaarfeesten, 
die ooit van start gingen onder de 
naam Blauwendael Muzikaal. Eriek is een fervent beoefenaar van 
de vertelkunst en trekt met zijn vertelvalies met zelfgeschreven 
verhalen het hele land rond. Nogmaals proficiat!

  Schepen van Onderwijs Petra Verstappen bij de inhuldiging.

Regina LENAERS
Afdelingsvoorzitter,  
fractievoorzitter en  
gemeenteraadslid 
regina.lenaers@n-va.be

Paul MAES
Ondervoorzitter
paul.maes@n-va.be 

Eleni FAKIOLA
Penningmeester en  
ledenverantwoordelijke,  
voorzitter van de  
gemeenteraad 
eleni.fakiola@n-va.be

Ellen VAN  
ORSHAEGEN
Secretaris en communi-
catieverantwoordelijke, 
OCMW-raadslid
ellen.vanorshaegen@n-va.be

TOM BAERT
Bestuurslid, OCMW-voorzitter 
en schepen van Sociale Zaken, 
Welzijn en Senioren
tom.baert@n-va.be 

Werner DE NIJS
Bestuurslid, schepen van  
Cultuur, Toerisme, Middenstand, 
Tewerkstelling en Feestelijk-
heden  
werner.denijs@n-va.be

Maak kennis met onze bestuursploeg
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Charter Rivierpark Scheldevallei ondertekend
Maandag 29 januari ondertekende schepen van Toerisme 
Werner De Nijs onder heel wat belangstelling mee het 
charter Rivierpark Scheldevallei.

Het Rivierpark bevat zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, 
de Durmevallei, de Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, 
Dendermonde en omgeving, de Rupelstreek en de verbindende tussen-
liggende agrarische open ruimte. Al die gebieden blijven zich verder 
ontwikkelen elk in hun eigen tempo, maar met een gezamenlijk doel: 
de ontwikkeling van Rivierpark Scheldevallei. De ruimtelijke  
processen en toeristische initiatieven worden zoveel mogelijk op 
elkaar afgestemd.

Academie voor Beeldende Kunsten is en blijft  
prioriteit voor N-VA
Nu de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool er is, kan alle aandacht naar de Academie voor 
Beeldende Kunsten gaan. Een definitieve oplossing voor de Academie is altijd een prioriteit geweest 
voor N-VA Waasmunster. 

Er wordt momenteel volop gewerkt aan het brandveiliger maken 
van de beschermde ‘Duitsen Blok’, zodat onze afdeling keramiek 
uit Lokeren tegen de zomervakantie eindelijk terug naar  
Waasmunster kan verhuizen. Daarnaast zijn er intussen ook  
plannen om de oude refter naast de ‘Duitsen Blok’ te vervangen 
door een eigentijds gebouw. Voor deze nieuwbouw werd dankzij  
de N-VA een investering van 500 000 euro voorzien in het  
gemeentebudget. Zodra deze werken afgerond zijn, zullen ook de 
klassen van de Academie die momenteel nog in de opgeknapte 
pastorij zitten, deze definitief kunnen verlaten.

Petra VERSTAPPEN
Bestuurslid, schepen van 
Onderwijs, Jeugd, Gezin, Sport, 
ontwikkelingssamenwerking en 
internationale betrekkingen 
petra.verstappen@n-va.be 

Joseph BERTHELS
Jongerenverantwoordelijke
joseph.berthels@n-va.be

Jonathan PAPELEU
Bestuurslid
jonathan.papeleu@n-va.be

Olivier VAN DEN  
NIEUWENHUYSEN
Webbeheerder
olivier.vandennieuwenhuysen 
@n-va.be

Anoesjka  
VAN DE VELDE
Bestuurslid
anoesjka.vandevelde@n-va.be

Marina VERPLANCKE
Organisatieverantwoordelijke
marina.verplancke@n-va.be

  Schepen van Toerisme Werner De Nijs onder-
tekende het charter Rivierpark Scheldevallei.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


