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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

Voor een landelijk, kwaliteitsvol en 
leefbaar Sint-Katelijne-Waver!
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Beste Kiezers,

De voorbije legislatuur heeft een actief Vlaams Belang weer zijn nek uitgestoken 
in de gemeenteraad. Onze partij trok mee aan de kar voor onder meer het instal-
leren van camera’s, het weren van zwaar vervoer uit onze kernen, een goedko-
pere bib voor iedereen, het proper houden van onze gemeente, enz.

Ook de komende jaren willen we positieve ideeën blijven aanleveren die onze 
inwoners ten goede komen. In dit boekje vindt u méér dan 60 voorstellen over 
bijna alle domeinen heen die onze gemeente beter zouden kunnen maken.

Uiteraard blijven we als Vlaams Belang beschikbaar om verantwoordelijkheid op 
te nemen. Onze partij heeft terug de wind in de zeilen en brengt deze verkiezing 
zelfs een record aantal kandidaten naar voren. Achttien dappere burgers werden 
zonder dwang bereid gevonden om zich te outen en zich in te zetten voor de 
partij die opkomt voor ONZE mensen. 

Deze gemeenteraadsverkiezingen geven u bovendien de kans 
om nu al een stem uit te brengen over het falende nationale 
beleid waar de opengrenzenpolitiek tot alsmaar meer on-
rust en onveiligheid heeft geleid, ons onderwijs dat achter-
uit gaat, waar de pensioenen nog altijd even laag bleven 
maar u wel twee jaar langer dient te werken, waar de over-
heidsschuld niet is weggewerkt en waar de Vlaamse eisen in 
de frigo werden gestopt.

Lokaal en nationaal moeten de problemen en 
zorgen van ONZE mensen weer op de eerste 
plaats komen. U kan dus op 14 oktober met 
uw stem een dubbelslag staan door op onze 
kandidaten van Lijst 5 te stemmen ! 

Jos Moeyersons
Lijsttrekker Vlaams Belang
Én de stem van vele inwoners in de 
gemeenteraad !

*Een volledig verkiezingsprogramma kan bij onze 
afdeling bekomen worden.
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Een landelijke, leefbare en veilige 
gemeente
• Geen 450 nieuwe woningen in de verkaveling Kadoddervelden aan de Mechel-

sesteenweg (foto) 

• Het nieuwe bestuur zal meer groen moeten realiseren tegen 2024

• De voorbije periode legde dit bestuur teveel de nadruk op bruisend terwijl ook niet 
uit het oog mag verloren worden dat veel inwoners destijds voor Sint-Katelijne-Wa-
ver hebben gekozen voor de rust en de landelijkheid.  Met bvb. de plaatsing van 
geluidsschermen aan de R6, het afblokken van al te grote nieuwe verkavelingen 
met al de nodige mobiliteitsproblemen die dat met zich zou meebrengen, het terug-
dringen van het nachtlawaai aan de veilingzone enz  willen wij voor minder storend 
lawaai in onze gemeente zorgen. 

• Vuurwerk kan vervangen worden door een lichtspektakel

• Strenge aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

• Een meldpunt hiervoor installeren en een politie-inspecteur Dierenwelzijn aanstellen 
om PV’s op te maken

• Meer politiepatrouilles (in burger) op straat. Roekeloos verkeersgedrag, overlast en 
straatcriminaliteit zullen dan efficiënter kunnen worden aangepakt.

• Hardrijders aanpakken. Welke snelheid je ook aangeeft mensen blijven overtreden 
als je niet consequent handhaaft.

• Naast onderhoud van fietspaden (waar Bergstraat nog steeds met stip opstaat) ook 
een onderhoud van de voetpaden.  Onderhoudsbeurt per wijk handhaven.

• Parkings en afgelegen plaatsen blijven controleren op drugdealers

• Inbraken, inbraakpogingen en andere misdrijven terug doorgeven aan de pers

• Jeugdverenigingen een subsidie geven voor plaatsing inbraakbeveiliging
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Een ondernemende gemeente
• Startende ondernemers laten bijstaan door een meter/peter

• Meer activiteiten organiseren zoals een braderij, een fièsta-event met tal van nevenactiviteiten 
enz.

• Wekelijks een specifieke groep handelaars in de kijker zetten (vb. week van de garagist)

• Shoppen bij ‘een winkelier van hier’ aanmoedigen

• Leegstaande panden voorzien van een venster-sticker met info waar men terecht kan over wat 
en hoe te starten met dit pand

• Oprichten van een echte middenstandsvereniging zonder politiek inmenging

• De jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 50.000 eu voor de werking van de centrummanager 
voor   SKWinkel (2 dagen per week) moet gaan naar de voltijdse aanwerving van een ge-
meentelijk ambtenaar die 5 dagen op 5 bezig is met onze middenstand. 

• Horeca en andere handelaars moet zoveel mogelijk vooraf betrokken worden en inspraak heb-
ben bij de evenementen die plaats vinden in de gemeente.

• Aantal parkeerplaatsen mag voor onze handelaars niet verminderd worden.

Mobiliteit in onze gemeente
• Park en Rideparking of Carpoolparking organiseren 

aan de oprit R6 Mechelsesteenweg

• Busverbinding tussen Katelijne en Waver en Elzes-
traat. Desnoods op proef shutllebusje lanceren iedere 
zaterdag van 10u tot 18u naar het centrum van SKW.

• Meer fietsstallingen plaatsen

• Aanpassing van de gevaarlijke kruispunten (aan de 
veiling, Lombaardstraat, Heiveld enz.)

• Paaltjes die het verkeer vertragen gaan weg in de 
Lombaardstraat (zie foto)

• De afgeschafte eerste en laatste busritten op zon-
dag moeten terug ingevoerd worden
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Een sportief en toeristisch aantrekkelijke 
gemeente
• Meer centen en aandacht voor ’t Grom (Groentenmuseum) met een betere eyeca-

tcher aan ’t begin van de straat. De site aan ’t Grom moet ook verder uitgebouwd 
worden met speeltuin en eventueel vijver. 

• Wekelijkse donderdagmarkt uitbreiden met boerenmarkt van lokale handelaars

• De buitenkant van de bibliotheek moet aanlokkelijker gemaakt worden

• Ondersteuning van onze vier voetbalclubs

• Promotie van meer beweging voor jong en oud

• Uitbouw van de site aan Bruultjeshoek met inspraak van de omwonenden

• De gemeente herkenbaar maken door o.a. poorteffecten op de invalswegen

Een proper en gezond Sint-Katelijne-Waver
• Er dient verstandig te worden geïnvesteerd in groenvoorzieningen zodat het onderhoud 

maximaal kan gehouden worden.  Goed onderhoud hangt in een pesticidevrije aan-
pak echter meer af van een doordachte inrichting dan van het intensief inzetten van 
onderhoudsploegen. Het Vlaams Belang wijst op de noodzaak materiaalkeuzes beter 
te overwegen.

• Inventarisatie van zwerfvuilknelpunten in de gemeente en deze in kaart brengen. Er moet 
altijd getracht worden deze sluikstorters te identificeren, desnoods met plaatsing van een 
camera en zij dienen uiteraard zwaar beboet te worden. 

• Plaatsing van slimme vuilbakken die tot zes keer meer vuilnis kunnen opnemen

• Zoveel mogelijk stilstaand verkeer vermijden

• Overbodige en te dure uitgaven schrappen en een financieel gezond beleid voeren.

• Zorgen voor een realistische schuldafbouw waarbij ruimte is voor een eventuele verla-
ging van de belastingen
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Een welvarend en sociaal  
Sint-Katelijne-Waver
• Gemeente moet initiatieven nemen om de tewerkstelling van personen met een han-

dicap te ondersteunen. Vooral bij gemeentepersoneel moet het aandeel van  2% 
van mensen met een handicap behaald worden. 

• Sociale tewerkstelling mag niet misbruikt worden om bepaalde doelgroepen te hel-
pen een periode van tewerkstelling te bewijzen om zo het voordeel van sociale 
uitkeringen te kunnen krijgen.  Van de 10.561 mensen die in 2016 zo werden te-
werkgesteld als zogenaamde artikel 60’ers beschikte 54% niet over onze nationa-
liteit. Gezien de enorme werkloosheid bij onze eigen laaggeschoolden wil Vlaams 
Belang deze gesubsidieerde jobs voorbehouden voor wie over onze nationaliteit 
beschikt.     

• Invoeren van een ‘verrijk je wijk’-budget waar inwoners van een bepaalde kern 
voorstellen kunnen doen om hun wijk op te vrolijken en daar vanuit de gemeente 
een financiële steun tegenover staat.  Voor elk plan waarvan u vindt dat het de buurt 
of de mensen in de buurt ten goede komt, kunt u geld aanvragen. Een straatbarbe-
cue, een kookavond, bloembakken in de buurt, een extra schommel in de speeltuin, 
een straatspeeldag, een muziekavond, een wijkfeest... Het zijn allemaal voorbeel-
den van dingen die mensen belangrijk vinden. Met ‘Verrijk je Wijk! is daar nu dus 
geld voor. Men kan wijkorganisaties oprichten. 

• De lang beloofde evenementenzaal moet voor jong en oud dienen en mag verschil-
lende zaaltjes  omvatten voor grote en kleine activiteiten met voldoende parking-
mogelijkheden

• De bouw van meer éénpersoonswoningen/flats en éénoudergezinswoningen blijft 
een prioriteit.

• Armoede bij onze 
mensen moet opge-
spoord worden
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Een democratisch Sint-Katelijne-Waver
• De kernraden mogen blijven maar zouden meer inspraak en zeggenschap moeten opleveren voor onze 

inwoners. Nu is het dikwijls te beperkt gebleven tot een uitleg over zaken die al in de pijplijn zaten en een 
vragenronde. Inwoners zouden op VOORHAND hun mening moeten kunnen geven over hetgeen zich in 
hun wijk/kern afspeelt.

• Ook de jongeren, een moeilijk bereikbare groep op die kernraden, willen we meer inspraak geven via 
bevraging over onder andere specifieke jeugdthema’s. Door de oprichting van een jeugdforum via sociale 
media kunnen we jongeren op een eigentijdse, laagdrempelige manier bereiken en mee laten participeren 
in het beleid.

• Vlaams Belang zorgde de voorbije legislatuur ook voor een transparantie inzake de mandaten van onze 
gemeenteraadsleden. Op onze vraag werd vanaf 2017 in het jaarverslag op de gemeentelijke webstek het 
mandaat en de daaraan gekoppelde vergoeding van elk raadslid vermeld.

• De kandidaat die de meeste voorkeurstemmen behaalt bij de verkiezing moet burgemeester worden

• Luisteren naar en rekening houden met de adviesraden 

• Bibliotheek kan bevordert worden tot een informatieknooppunt waar toegankelijke beleidsdocumenten,  
plannen en andere gemeentelijke info kan bekomen worden.

Een aangename gemeente
• Het Vlaams Belang wil dat onze mensen zich thuis voelen in deze gemeente. Wie hier voor een bepaalde 

tijd komt wonen, en dat zijn nogal wat buitenlanders die in en rond de veiling werken, hoort onze Vlaamse 
en westerse waarden te respecteren. Vreemdelingen die zich duurzaam willen vestigen moeten zich aan-
passen aan onze cultuur, onze gewoonten en onze taal spreken.

• Alles wat kan helpen deze integratie te bevorderen (zoals bv. extra lessen Nederlands of inburgering) be-
vorderen en ondersteunen

• Geen subsidies of faciliteiten voor verenigingen of initiatieven die de islam promoten

• Verbod op onder meer dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen voor stadsen gemeenteperso-
neel, alsook in de gemeentelijke scholen

• Binnen de wettelijke mogelijkheden bij sociale huisvesting voorrang geven aan personen die enkel over 
onze nationaliteit beschikken

• Geen islamitisch gebedshuis of slachthuis in SKW.

• Betere bevlagging en omkadering tijdens de 11 juli-vieringen

• Tijdens de zomer een kiosk voor optredens Harmonie en Fanfare
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LIJST
LISTE5
1 Jos MOEYERSONS O.L.Vr.Waver

2 Greet SAELS Elzestraat

3 Patrick BUELENS Sint-Katelijne-Waver

4 Ilse BOLLAERTS Elzestraat

5 Chris BRAES Nieuwendijk

6 Mieke JANSSEN Sint-Katelijne-Waver

7 Daniel DEBLANDER Pasbrug

8 Nancy SALLE Pasbrug

9 Natascha BULCKE Elzestraat

10 Diane VERELST Sint-Katelijne-Waver

11 Fabienne CAUWENBERGHS O.L.Vr.Waver

12 Linda VAN DEN EYNDE Nieuwendijk

13 Romain VAN DESSEL Sint-Katelijne-Waver

14 Edouard PEETERS Sint-Katelijne-Waver

15 Robert De VLIEGER Elzestraat

16 Michel SAEY Sint-Katelijne-Waver

17 Anne-Rebecca VAN LOOCK Sint-Katelijne-Waver

18 Eddy MARES Nieuwendijk

* Geef zoveel mogelijk voorkeurstemmen!

ONZE KANDIDATEN
VOOR
SINT-KATELIJNE-WAVER


