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Beste lezer
De kans dat u de komende maanden in de media iets verneemt over
Samen is groot. Maar opgelet, want
in Wichelen is Samen een lijst van
Open Vld’ers, ex-CD&V’ers en een
verdwaalde socialist. In Antwerpen
is Samen een lijst van socialisten,
groenen en onafhankelijken die
strijden tegen een rechts beleid dat
resultaten boekt. Het enige gemeenschappelijke van beide lijsten: zowel
hier als is Antwerpen is Samen tegen
de N-VA.
Weet dan ook dat de socialisten en
groenen in Wichelen aan een lijst
Anders werken en wie weet wat de
CD&V nog allemaal met zijn naam
zal doen.
Het zal dus niet makkelijk worden
om alle nieuwe namen uit elkaar
te houden, laat staan om nog echt
te weten wie voor wat staat. N-VA
daarentegen trekt met een duidelijk
profiel naar de kiezer.

Zing met ons mee
 Waar?

Kapel Bruinbeke
 Wanneer?
Vrijdag 1 december om 20 uur
 Wat?
Zangavond vol met ambiance
 Wie?
U, begeleid door prima muzikanten.

Inwoners van Wichelen verdienen
volwaardige sporthal
Nu het plan voor de nieuwe sportaccommodatie alsmaar duidelijker
wordt, wordt het ook duidelijk dat
de bouw van een sporthal op de
hele lange baan geschoven wordt.
De meerderheid beloofde de inwoners wel een nieuwe sporthal, maar
wanneer die er zal komen, is niet
duidelijk.
De huidige meerderheid heeft ervoor
gekozen om wel nieuwe voetbalterreinen
en een looppiste aan te leggen en nieuwe
kleedkamers en een kantine te bouwen op
de terreinen van voetbalclub KVV Schelde
in de Hoekstraat in Schellebelle. Daarme
komt het gemeentebestuur tegemoet aan
de vraag van de voetballers en lopers in
onze gemeente.
Maar wie een andere sport wil beoefenen
(volleybal, basketbal, judo, zaalvoetbal,
tennis, karate, dans ...) vindt in de eigen
gemeente geen fatsoenlijke sporthal.
Intussen worden er in onze buurgemeente
wel extra sporthallen gebouwd, maar ook

Wichelen heeft dringend
nood aan een nieuwe sporthal.
die zullen binnen de kortste keren overbezet zijn. Er is dus wel degelijk behoefte aan
een nieuwe sporthal in Wichelen.

Gemiste kans

Was het niet beter geweest om een
sporthal te bouwen met kleedkamers en
een kantine die ook gebruikt konden worden door de voetballers? De N-VA vindt
dit een gemiste kans.

Vlaams eetfestijn
 Waar?

Gemeenteschool Serskamp
 Wanneer?
Zondag 4 februari
 Wat?
Stoofvlees en kipfilet

Quiz Je Jong II
17 februari 2018
Zaal Roggeman
Bruinbekestraat 8, 9260 Schellebelle
Vier personen per ploeg
12 euro per ploeg
Inschrijven? jongnva.wichelen@gmail.com
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Is verkeersveiligheid aan
de Dendermondsesteenweg
geen prioriteit meer?
De meerderheid belooft al enkele jaren werk te
maken van een veilig fietspad tussen Wichelen en
Schellebelle. Het was de bedoeling om tegen 2018
een fietspad vrij van de rijweg aan te leggen, met
een groene berm ertussen. Er is echter nog steeds
geen duidelijkheid over de concrete planning van het
project.
Het project zou de gemeente 600 000 kosten en het Vlaamse
Gewest zou 2,4 miljoen euro tussenkomen. In maart 2016 heeft
N-VA-minister Ben Weyts de budgetten voor dit project goedgekeurd. De gemeente kon aan de werken beginnen. Meerdere bewoners van de Dendermondsesteenweg vroegen ons al wanneer
dit project nu effectief start. Er zouden namelijk onteigeningen
moeten gebeuren en de bewoners willen weten of zij zelf nog
kosten aan hun voortuin moeten doen.

Gemeentebestuur kiest voor goedkoopste alternatief

Ondertussen is er vanuit de provincie een project opgestart om
naast de spoorweg (kant Bruinbeke/ Serskamp) een fietssnelweg
aan te leggen tussen Wetteren en Dendermonde. De kosten hiervoor worden, op eventuele onteigening van gronden na, door de
provincie gedragen. Dat project staat nog in de startblokken en

Op de Dendermondsesteenweg is er
dringend nood aan een veilig fietspad.

zal ten vroegste in 2021 opgeleverd kunnen worden. De meerderheid koos zo voor het goedkoopste alternatief, de fietssnelweg

Geld belangrijker dan veiligheid?

Verkeersveiligheid langs de Dendermondsesteenweg lijkt niet
meer belangrijk voor het gemeentebestuur. Ook als er een
fietssnelweg komt, blijft de fietssuggestiestrook op de steenweg
namelijk gevaarlijk. Bovendien wordt de herstelling van de verloederde parking vanaf huisnummer 88 tot aan de hoge landweg,
dat aan het project van de Dendermondsesteenweg gekoppeld
was, ook niet uitgevoerd. Het gemeentebestuur denkt in dit
dossier meer aan de financiën dan aan de veiligheid van onze
inwoners. En dat terwijl de meerderheid wel geld laat liggen door
een fusie met andere gemeenten niet te overwegen.

Nieuw kunstwerk
of is men misschien
het contactsleuteltje
kwijt?
Vanop het jaagpad aan de Schelde wordt
het zicht op de Meersen verstoord door
een reusachtige hijskraan. Die kraan is
achtergebleven na de dijkwerken voor
het Sigmaplan en staat al anderhalf jaar
op de oever van de Schelde.
De Wichelse schepenen zijn er altijd snel bij om
verwezenlijkheden in dit natuurgebied op hun
conto bij te schrijven. Tijdens een wandeling met
een natuurvereniging verklaarde een schepen dat
de kraan defect was en dat men ze zou laten vergaan waar ze staat. Begrijpe wie kan. Wie schuld
heeft aan deze milieuvervuiling doet niet ter zake:
het is aan het schepencollege om de hijskraan zo
snel mogelijk te laten verwijderen.

wichelen@n-va.be

Deze kraan staat intussen al anderhalf
jaar op de oever van de Schelde.
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Bestuursleden in de kijker

Laurence Mortier
Steven Colman

1

Dag Steven, kan je jezelf eens voorstellen?

Mijn naam is Steven Colman. Ik ben 35 jaar en ben
gehuwd met Ann Van der Putten. Samen hebben we twee
kinderen, Robin is elf en Rune is acht. Sinds 2005 wonen
we in Wichelen. Ik werk als teamleader transport bij CB
in Zele en zorg voor het dagelijks aansturen van onze
distributievrachtwagens
2

Hoe ben jij bij de N-VA terechtgekomen?

De standpunten van de N-VA sluiten nauw aan bij mijn
ideeën, ook van thuis uit kwam dit mee. Via Herman
Van Renterghem werd mijn interesse gewekt om tot het
lokale bestuur toe te treden. Sinds begin 2016 maak ik
deel uit van deze sterke en enthousiaste ploeg.
3

Welke lokale thema’s houden je bezig?

Veilig verkeer en een slimme mobiliteit zijn uitdagingen
die we nu moeten aanpakken en niet op de lange baan
mogen schuiven. Een degelijk bestuur creëren waar de
dienstverlening voor de inwoners centraal staat vind ik
een must.
4

Wat zijn jouw politieke ambities?

Ook al ben ik ‘nieuweling’ op politiek vlak, toch ik wil
me honderd procent inzetten voor onze gemeente. Op
termijn wil ik graag groeien in mijn rol en mijn ideeën
voor de inwoners van Wichelen in de praktijk omzetten.
5

Wie is jouw grote voorbeeld?

Jan Jambon heeft als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken een zware verantwoordelijkheid. Hij handelt efficiënt en heeft een kordate en correcte communicatiestijl, wat mij zeker aanspreekt en inspireert.

1

Dag Laurence, kan je jezelf eens voorstellen?

Mijn naam is Laurence Mortier. Ik ben 35 jaar, getrouwd en
mama van drie fantastische kinderen. Mijn man en ik zijn
beiden West-Vlaming. Voor we ons huis kochten, wisten we
Wichelen zelfs niet liggen. Dat is inmiddels 8,5 jaar geleden en
we hebben nog geen moment spijt gehad van onze verhuis. Wichelen is een warme gemeente met veel warme mensen. Dankzij
de kinderen en ons lidmaatschap van loopclub ACES voelden we
ons snel thuis. Sinds iets meer dan een jaar ben ik de woordvoerster van Steven Vandeput, die minister is van Defensie en
van Ambtenarenzaken. Het woord voeren voor een minister is
een uitdagende job en geen enkele dag is dezelfde. Gelukkig heb
ik een fantastische baas en krijg ik veel hulp van mijn collega’s
op het kabinet en van de communicatiecel van de partij.
2

Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?

Vanuit een streven naar efficiëntie en een goed bestuur. Dat zit
echt ingebakken in onze partij. Wij zijn de enigen die dingen uit
het verleden in vraag durven stellen én we stoppen niet bij het
vaststellen van problemen of verbeterpunten. We stellen er een
wervend project tegenover. Ik herken mezelf in die actiegerichtheid.
3

Welke lokale thema’s houden je bezig?

Ik heb zelf nog jonge kinderen en mijn interessesfeer is daar mee
door bepaald. Alles wat met jeugd te maken heeft, interesseert me. Ook de financiële toestand en de toekomst van onze
gemeente houden me bezig. Welke gemeente willen we vandaag
zijn en welke gemeente willen we achterlaten aan de volgende
generatie?
4

Wat zijn jouw politieke ambities?

In de eerste plaats ondersteun ik mijn minister. Vanuit die rol is
mijn interesse gegroeid in lokale politiek. Ik heb dan ook beslist
om onze lokale afdeling te steunen bij de verkiezingen van
volgend jaar.
5

Wie is jouw grote voorbeeld?

Mijn minister, ik zeg hem altijd dat ik zijn grootste fan ben. Hij
combineert een gedegen dossierkennis met een sterke visie op de
toekomst. Verder ook Bart De Wever omwille van zijn politiek
inzicht en omdat hij altijd de juiste woorden vindt.

www.n-va.be/wichelen

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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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