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2019, een jaar in beweging 
Het eerste jaar na verkiezingen is altijd een beetje speciaal. Nieuwe politici en nieuwe mandatarissen 
komen naar voren, en dat is steeds even wennen. Ook op bestuurlijk vlak zijn er een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Zo is de OCMW-raad nu geïntegreerd in de gemeenteraad. Een efficiëntere werking die 
N-VA Waasmunster alleen maar kan toejuichen.

Daarnaast werd het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) uitgebreid. Dat comité behandelt de 
individuele steundossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Verder in dit blad leest u meer 
over de N-VA-vertegenwoordigers in het BCSD.

Maar 2019 werd naast een jaar in beweging ook een bewogen jaar voor Waasmunster. Het overlijden van burgemeester  
Michel Du Tré heeft ook ons diep geschokt. Toen de eerste emoties verwerkt waren, ging het politieke leven verder. Maar de 
herinnering blijft.

N-VA Waasmunster volle kracht vooruit
Ook in onze afdeling is er het voorbije jaar veel veranderd. In de maand februari kozen we een nieuw bestuur. De nieuwe ploeg 
kan ondertussen terugkijken op een goed gevuld werkjaar. Zo nam een delegatie van ons bestuur intensief deel aan de coalitie-
werkgroep rond het meerjarenplan.

Daarbij hebben we vooral ingezet op die programmapunten die volgens ons echt het verschil kunnen maken voor u als inwoner 
van Waasmunster. 

Wanneer ik deze woorden neerschrijf, wordt het meerjarenplan financieel afgetoetst. Heel belangrijk, want ook het financieel 
plaatje moet voor de N-VA kloppen. 

Veel werk op de plank
Ondertussen zullen onze schepenen u via de pers informeren over de krachtlijnen van 
het toekomstige gemeentebeleid. Nu komt het erop aan de ambitieuze projecten effectief 
te realiseren in de komende jaren. Daarvoor kunt u op ons rekenen. Wij houden u op de 
hoogte en wensen u intussen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Paul Maes I Voorzitter N-VA Waasmunster

Huis van het Kind in Waasmunster (p. 3)2019, een jaar vol actie (p. 2)

Fijne kerst en 
prettig eindejaar



Schepen Werner De 
Nijs opent het cultureel 
seizoen in Hoogendonck.

Ook dit jaar trok het N-VA-bestuur er samen met 
vele jongeren en vrijwilligers op uit om het grond-
gebied van Waasmunster zwerfvuilvrij te maken.

Jaarlijkse tradities

Waasmunster  
massaal aanwezig  
op 11 juliviering
Naar jaarlijkse gewoonte vierden we 
op 11 juli onze Vlaamse feestdag. Alle 
stoeltjes op de parking Gentstraat  
waren bezet. Na de toespraak van 
onze schepen van Cultuur Werner  
De Nijs volgde een sterk gesmaakt 
muzikaal gedeelte. Uiteraard werd er 
tot in de late uurtjes feest gevierd.

Bestuurslid in de kijker: 
Gerrit D’hooge
In september mocht N-VA Waasmunster Gerrit D’hooge verwelkomen als 
nieuw bestuurslid. Gerrit geniet nu van een welverdiend pensioen en kan 
terugkijken op een rijkgevulde professionele carrière. Ondernemer in de 
grafische en publicitaire sector, handelaar in Indonesische kunst en meubi-
lair, professioneel ballonvaarder, kunstschilder en beeldhouwer, vrijwillig 
duiker bij de brandweer … Wie doet het hem na? Vast staat dat we er veel 
ervaring bij krijgen in ons bestuur.

N-VA in het bijzonder comité 
voor de sociale dienst
Tom Baert en Paul Maes zijn uw N-VA-vertegen-
woordigers in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD). Tom is voorzitter van het comité. 
Het BCSD behandelt de individuele steundossiers 
van inwoners in een sociaal kwetsbare situatie. 
Tom en Paul zetten binnen het comité in op:
• Begeleiding op maat
• Activering en zelfredzaamheid
• Rechten én plichten

 

Jong N-VA Waasmunster 
zoekt jou! 
Ben jij ouder dan 18 maar 
jonger dan 31? Dan hebben 
wij jou nodig! Actievoeren,  
evenementen bezoeken, 
infomomenten bijwonen, 
fuiven, jouw mening 
geven over hoe het beter 
kan voor de jeugd ... 
Spreekt dat alles jou 
aan? Sluit je dan aan bij 
onze Jong N-VA-afdeling! Jong N-VA 
Waasmunster bewijst dat politiek allesbehalve 
een saaie boel is. Wij houden ons bezig met wat 
er echt leeft onder de jongeren. Heb jij ideeën 
voor onze gemeente, een visie over hoe het beter 
kan, interesse in politiek of gewoon goesting om 
je in te zetten voor de jeugd? Help ons dan om 
Waasmunster aantrekkelijker te maken voor jon-
ge mensen. Mail naar tom.vanbogaert@n-va.be  
en dan maken we binnenkort kennis!  

Cultuur in Waasmunster

Op 29 september werd het 
cultureel seizoen 2019-2020 
met een feestelijke receptie op 
gang getrapt. Het gevarieerde 
programma belooft weer voor 
een boeiend jaar te zorgen. 
Intussen wordt er stevig verder 
gewerkt aan het nieuwe vrije-
tijdscomplex aan de Roosen-
berglaan. We kijken er alvast 
naar uit om ‘De Meermin’ in te 
huldigen en de nieuwe theater-
zaal met 270 zitjes in gebruik  
te nemen.

Veel succes, Gerrit!

Op de Vlaamse feestdag ging het N-VA-bestuur 
naar jaarlijkse gewoonte op pad om alle Waas-
munsteraars die de Vlaamse Leeuw uithingen 
te bedanken met een notitieboekje.

  BCSD-leden Tom Baert en Paul Maes
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Huis van het Kind biedt ondersteuning rond opvoeden en opgroeien
“Sinds kort heeft ook Waasmunster een erkend Huis van het Kind”, vertelt schepen van Sociale Zaken  
Tom Baert met gepaste trots. Een Huis van het Kind is een laagdrempelige, geïntegreerde basisvoorziening, 
waar gezinnen met kinderen terechtkunnen voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. 

Het Huis van het Kind is dus geen echt huis maar een samenwerking van alle diensten 
die in Waasmunster met kinderen en jongeren werken. Het is een rechtstreeks aan-
spreekpunt voor alle jongeren en biedt ondersteuning bij alles wat met opvoeding en 
ouderschap te maken heeft. Voor dit samenwerkingsverband ontvangt het Sociaal Huis 
vanaf dit jaar een structurele subsidie van ruim 4 000 euro per jaar. 

Een ambtenaar werd aangesteld om het project voldoende kenbaar te maken bij alle 
inwoners. Hij zal het Huis van het Kind ook verder uitbouwen tot een goed draaiende 
samenwerking tussen alle betrokken partners. Meer info vindt u terug op  
www.waasmunster.be/huisvanhetkind

N-VA Waasmunster investeert verder in sterk onderwijs
Intussen loopt het nieuwe schooljaar al enkele maanden. We hopen dat alle kinderen van onze gemeente de 
smaak van het leren weer te pakken hebben. Ook voor onze scholen zal onze schepen Petra Verstappen zich 
blijven inzetten. 

Met genoegen zetten we de prettige samenwerking tussen de drie onderwijsnetten verder. Ook onze aca-
demies blijven we vol vertrouwen ondersteunen. Zo werken we momenteel aan een nieuwbouw voor onze 
academie van Beeldende Kunsten, op de plaats van de oude gemeentelijke schoolrefter. In die nieuwbouw 
zullen niet alleen de ateliers Beeldhouwen en Keramiek hun thuis vinden, maar ook de kinderateliers.

Onze gemeente is meer dan 1 000 lagereschoolkinderen rijk. Deze kinderen, en hun leerkrachten, zijn 
onze inspanningen meer dan waard. Zij kunnen op de N-VA rekenen!

Petra Verstappen I Schepen van Onderwijs

Een onvergetelijke  
zomervakantie voor 
uw kinderen
Wat een heerlijk drukke  
zomervakantie was het weer 
voor uw kinderen. De uitgebreide  
ontspanningsmogelijkheden  
boden voor elk wat wils, met 
dank aan onze gemeentelijke 
diensten en aan alle vrijwilligers. 
Schepen van Jeugd en Sport Petra  
Verstappen blikt tevreden terug.

De sportievelingen onder de kinderen 
konden deelnemen aan twee sport- 
kampen, in het begin en op het einde 
van de zomervakantie. Het sportkamp 
in augustus, verzorgd door onze ver-
trouwde gedreven ploeg monitoren, had 

wel veertig extra deelnemers. Van een 
succes gesproken! 

Ook onze speelpleinwerking kon weer 
op veel deelnemende kinderen en jonge-
ren rekenen. Op de hittegolven na kon 
niets de kinderen thuishouden, merkten 
de enthousiaste monitoren van onze 
speelpleinwerking op. Voor de aller-

kleinsten was er hun vertrouwde Speel-
nest. En wie naast al die initiatieven nog 
zin had in wat anders, kon ook meedoen 
aan de Grabbelpas of Ravottersweek. 
Plezier gegarandeerd voor allen.

Een gevarieerd, sportief en  
avontuurlijk vakantieaanbod
N-VA Waasmunster dankt oprecht onze 
diensten jeugd, sport en cultuur, de 
technische dienst … die elk jaar weer 
dit prachtige zomerse vakantieaanbod 
uitwerken, in samenwerking met vele 
jonge vrijwilligers. Ook die laatsten 
willen wij van harte bedanken.

We blijven de komende jaren graag 
inzetten op een gevarieerd, sportief en 
avontuurlijk vakantieaanbod. En we 
blijven kijken of we dit aanbod kunnen 
of moeten uitbreiden en waar we het 
kunnen bijschaven als dat nodig is. 

  De sportkampen in de zomer hadden 
weer veel succes.
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