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Dossier sportinfrastructuur

Onze huidige sportschuur.

Veel beloven en weinig
geven doet de zotten in
vreugde leven
Toen de meerderheid haar masterplan voor de sportinfrastructuur in de “Bellekouter” bekend maakte
was dit spreekwoord het eerste wat Eric Scheire te
binnen schoot. “Vijfendertig jaar geleden werd ik
voorzitter van de pas opgerichte sportraad, functie
die ik tot 2005 uitgeoefend heb.

Eric Scheire,
bestuurslid

In die volledige periode was het mijn hoofdbekommernis om de politiek te overtuigen om Wichelen aan een volwaardige sportinfrastructuur, inclusief sporthal, te helpen.”

Allerlei plannen werden gesmeed. Een bloemlezing:

 Eind van de jaren ’80 werd een looppiste aangelegd aan het

Oud Dorp te Wichelen. In een tweede fase zouden op het
middenterrein volleybal- en tennisterreinen worden aangelegd die later met een “ballon”-constructie overdekt zouden
worden. De 2de fase werd afgevoerd toen de plannen voor het
“Sociaal Huis” gesmeed werden;

 Aan de sportschuur “Smetrijns” werden twee percelen

bouwgrond aangekocht om de bestaande “infrastructuur” te
vervangen door een volwaardige sporthal. Die percelen liggen
al 30 jaar braak en zouden nu verkocht worden als pasmunt
om het nieuwe masterplan uit te voeren;

 Het volgende plan was de bouw van een sporthal in de “Bel-

lekouter”. Toen de plannen concreet werden, argumenteerde
toenmalig burgemeester dat dit niet kon omdat op die plaats
een spaarbekken van Aquafin moest komen. Heeft iemand dit
spaarbekken ooit gezien?

 Bij de opmaak van het gemeentelijk structuurplan (begin deze

eeuw) was een sporthal voorzien tussen het kruispunt “Moleken” en de Scheldebrugstraat. Het gebrek aan maatschappelijk
draagvlak leidde tot de scheuring in de toenmalige meerderheidspartij. Het plan werd afgevoerd;

 In het goedgekeurde structuurplan is de sporthal voorzien

in de “Bellekouter”. De gemeente beschikt echter niet over
de juiste vergunningen om hier een sporthal te bouwen. Dat
sleept al een tiental jaar aan. In het huidig plan gaat men
ervan uit dat dit probleem wel wordt opgelost. Nu gaat men
eerst een voetbalstadion met looppiste aanleggen. In een 2de
fase (zie hierboven) in de volgende legislatuur komt dan een
sporthal. Voor ons is dat een “déja vu”. Eerst zien en dan
geloven.

Laat ons echter eindigen met een positieve noot: zonder plannen komt er zeker niets. We geven de meerderheid dan ook het
voordeel van de twijfel.

Laat de Vlaamse Leeuw wapperen op 11 juli
Iedereen die op 11 juli de Vlaamse Leeuwenvlag laat wapperen krijgt van N-VA Wichelen een bloemetje
cadeau. Laat aan iedereen zien dat voor de inwoners van Serskamp, Schellebelle en Wichelen, 11 juli
onze feestdag is. Wie graag nog vlug een Vlaamse Leeuwenvlag wil bestellen, kan steeds terecht bij
Eric Scheire via eric.scheire@n-va.be.
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Constructieve dialoog is ver
te zoeken

Bijvriendelijk
beheer?
Onze Jong N-VA-afdeling startte in 2014
met een ludieke actie rond het behoud van
de bijenpopulaties.

De N-VA laat zich niet afschrikken en
blijft gaan voor een constructieve oppositie.

Het gemeentebestuur nam de actie over. In instroom
van 2014 konden we lezen: ‘Daarom wordt in het
voorjaar van 2015 een vaste bloemenweide ingezaaid
aan de ingang van de Bergenmeersen ter hoogte van
het kerkhof van Wichelen. En om het de bijen nóg
aangenamer te maken wordt er ook een groot insectenhotel geplaatst. Wij nodigen u uit om de bloemenweide te komen bezichtigen in de zomer van 2015!’

Tijdens de gemeenteraad van mei werd er een naam voorgesteld voor een nieuwe straat in Serskamp, de Zuster
Elianestraat. Raadslid Kurt Rasschaert stelde voor om in
de toekomst geen moeilijke straatnamen meer te nemen.
Na in het nabije verleden Seugensveld en Pruytenshof en nu Zuster
Elianestraat, is het misschien tijd om het wat simpeler te houden. De
N-VA fractie begrijpt dat men een link met het verleden wil, maar denkt
ook aan hoe moeilijk het soms is om telefonisch of aan een loket telkens
de straatnaam te moeten spellen. De kans op een verkeerde schrijfwijze
is groot, waardoor documenten ongeldig worden of post de bestemming
niet bereikt.
De reactie van de meerderheid: ‘we zullen dan maar overal Molenstraat
van maken’. Raadslid Kurt Rasschaert: “Veel van onze voorstellen
worden belachelijk gemaakt. Is dit arrogantie van de macht? Of is dit een
strategie om te voorkomen dat de oppositie haar mond nog durft open
te doen tijdens de gemeenteraad?”

Tot onze spijt moeten we vaststellen dat er
van de goede intenties niet veel is overgebleven.
Het gemeentebestuur een goede huisvader?
De bloemenweide ziet er nu zo uit.

Menselijke resten in Onnebossen
Tijdens een wandeling in de Onnebossen kwamen
de leden van Jong N-VA tot een weinig smakelijke ontdekking. Tussen de aarde lagen er kleine
en grote menselijke beenderen en stukken van
graven.

Vlaams café: u komt
toch ook?

Voorzitter Evi Rasschaert: “We hebben direct, na
het ontdekken van de beenderen, de politie ingelicht. Toen er na enkele dagen nog niks gebeurde en
we het nieuws via de pers verspreidden, werd ook de
burgemeester wakker en schoot hij in actie.”

Zondag 9 juli vanaf 11 uur organiseert
N-VA Wichelen een Vlaams café.
Iedereen welkom in de Kapelle
Bruinbeke. De leeuwenworp is om
13 uur. Muzikale omlijsting door
Willy Van Hee. Voor de kinderen is
er kindergrime en voor alle bezoekers
een kleine attentie. Tot dan!

Om de schade te proberen beperken sprak de burgemeester over ‘historische’ beenderen. Hoe ‘historisch’ kunnen deze geweest zijn, als er brokstukken
waren van graven die geplaatst werden na 1980? Dit
dossier is één van de vele dossiers waarbij de meerderheid pas ingrijpt nadat de N-VA iets zegt. De
N-VA pleit voor meer respect en toezicht bij werken
op kerkhoven;

wichelen@n-va.be
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Nog werk voor de goede huisvader
Zoals eerder al gemeld kan het gemeentebestuur meer doen om de titel van goede huisvader van onze gemeente te krijgen.

Bestuurslid in de kijker:

Evi Rasschaert
1

E vi, stel jezelf misschien
eerst eens kort voor.

“Ik ben 20 jaar en studeer: ‘bachelor
lager onderwijs’ aan Hogeschool
Gent. In maart 2014 richtte ik
samen met een aantal jongeren een Jong N-VA-afdeling op in
Wichelen, waar ik sinds september 2016 voorzitter van ben.
Al 5 jaar lang kan je mij tijdens de zomervakantie terugvinden
op Speelplein Kwispeltje in Serskamp. Verder ben ik figurante,
hou ik van reizen en kan ik genieten van een gezellige avond
met vrienden of familie.”
2

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?

“Politiek is iets wat ik met de paplepel heb meegekregen. Ik ben
opgegroeid in een familie waar er vaak over politiek gediscussieerd wordt. Op die manier maakte ik kennis met verschillende (partij-) standpunten en kon ik na veel luisteren ook eigen
standpunten vormen. Voor velen was het geen verrassing dat ik
N-VA’er ben, aangezien mijn papa, Kurt Rasschaert, toen al in
de gemeenteraad zetelde voor de N-VA.”
3

Waarom heb je voor de N-VA gekozen?

“Omdat het een partij is die belang hecht aan onze Westerse
tradities, waarden en normen. Iets wat in een veranderende
maatschappij niet altijd gemakkelijk is. N-VA is conservatief,
maar ook progressief op een aantal vlakken. Het is een partij
die luistert naar haar jongeren. Dat laatste heeft voor mij de
doorslag gegeven.”
4

 oe probeer je jongeren te overtuigen om lid te
H
worden van Jong N-VA?

“Voor veel jongeren is politiek een ver-van-mijn-bedshow,
waardoor de interesse niet echt groot is. Daarom zal ik jongeren
ook nooit overvallen met vragen of standpunten. Samen met het

Jong N-VA-bestuur probeer ik ervoor te zorgen dat de Wichelse jeugd weet dat we bestaan en dat ze weten bij wie ze terecht
kunnen als ze vragen hebben. Als we vernemen dat iemand
mogelijk interesse heeft, nodigen we die persoon uit voor een
gezellige babbel tussen pot en pint. Zo leer je elkaar kennen op
een ontspannen manier en is de drempel kleiner om eens langs
te komen.”
5

Wie is je grote voorbeeld in de nationale politiek?

“Mijn grote voorbeeld is Theo Francken. Hij is de juiste persoon,
op de juiste plaats. Wat die man op drie jaar tijd gerealiseerd
heeft, is ongezien. Hij heeft de grootste asielcrisis sinds de tweede wereldoorlog in goede banen geleid. Theo is hard voor zij die
profiteren en gastvrij voor zij die het nodig hebben. Hij is niet de
zwart-wit denker die de media van hem maken, het is echt een
man met het hart op de juist plaats.”
6

 at zijn je ambities voor de gemeenteraadsverkieW
zingen van 2018?

“Aangezien het mijn eerste verkiezingsperiode is, weet ik niet
goed wat ik ervan moet verwachten. Ik hoop dat de Groot-Wichelaars hun vertrouwen aan jonge, ambitieuze kandidaten
zoals mezelf durven geven. Met 312 voorkeurstemmen ben ik al
heel tevreden, dat is net iets meer dan papa in 2012 (lacht).”
7

 oe kunnen jongeren meer te weten komen over
H
Jong N-VA?

Voor meer info over het bestuur, de activiteiten en de acties
kunnen ze terecht op onze website: http://wichelen.jongnva.be.
Als ze vragen hebben, mogen ze die altijd mailen naar: evi.rasschaert@jongnva.be of bellen/sms’en naar het nummer: 0499 74
52 40. We zijn ook terug te vinden op facebook onder de naam:
Jong N-VA Wichelen.”
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 ie zou jij willen interviewen voor ons volgend
W
huis-aan-huisblad?

“De naam zal ik nog even voor mezelf houden, maar het is
iemand die onze partij zal steunen door N-VA-kandidaat te zijn
bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.”

www.n-va.be/wichelen

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

Foto: Anne Deknock

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.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“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.”

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.

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.

“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 aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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