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Aperitiefgesprek met Johan Van Overtveldt
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N-VA actief in vzw Toerisme Wuustwezel
De N-VA werkt actief mee in de vzw Toerisme Wuustwezel. Die wil de gemeente profileren als toeristische 
trekpleister, met de nadruk op plattelandsrecreatie. 

In de vzw werken vrijwilligers samen met vertegenwoordigers uit 
de gemeentepolitiek. Een van die vrijwilligers is ons bestuurslid 
Emile Speltinx. Hij zorgt voor het onderhoud van de bewegwijze-
ring van de wandeltochten en is actief betrokken bij de organisatie 
van de kerstwandeling.

Gemeenteraadslid Chil Brant is onze vertegenwoordiger uit de 
gemeentepolitiek. Hij stelde onlangs voor om de verbinding tussen 
fietsknooppunten 6 en 20 in Gooreind om te leiden via de  
Gasthuisstraat. Zo zouden de fietsers kunnen genieten van een 
van de mooiste kerkpleinen in de regio, het Jozef Meeusenplein,  
en kunnen zij pauzeren bij een van de horecagelegenheden. Goed 
voor de fietsers én de ondernemers.

De N-VA is dus niet enkel actief op politiek vlak, maar werkt ook 
constructief mee om van onze gemeente een toeristische trek- 
pleister te maken.

 Bestuursleden Emile Speltinx en Chil Brant willen van onze 
gemeente een toeristische trekpleister maken.
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Beheersovereenkomst jeugdhuis De Raap gemiste kans
Op de laatste gemeenteraad legde het gemeente-
bestuur een beheersovereenkomst voor jeugdhuis 
De Raap voor ter goedkeuring. Die doet volgens de 
N-VA afbreuk aan de gelijke behandeling van de 
Wuustwezelse verenigingen.

Een paar jaar geleden gaf de gemeente de gronden aan de  
Dorekens en het dienstencentrum in Loenhout in erfpacht aan 
vzw De Raap. Die heeft daar ondertussen een nieuw jeugdhuis 
op gebouwd. Voor de bouw daarvan gaf de gemeente de vzw een 
renteloze lening van 200 000 euro. In een later stadium voorzag 
de gemeente zelf nog een budget van 70 000 euro voor de bouw 
van een kleine repetitieruimte, die de gemeente zal verhuren.

Op vraag van de N-VA stelde het gemeentebestuur een beheers-
overeenkomst op, die op de gemeenteraad ter goedkeuring werd 
voorgelegd. Die voldeed volgens de N-VA niet. 

“De kosten van de platformlift en de brandcentrale worden  
onevenwichtig verdeeld, ten nadele van de gemeentekas.  
Bovendien vrezen we dat er nog kosten zullen bijkomen,  
waarvoor de belastingbetaler zal moeten opdraaien”, zegt  
fractieleider Koen van Putte. 
 

Schitterend initiatief, zwakke beheersovereenkomst
We stelden dan ook voor om een aantal wijzigingen op te nemen 
in de beheersovereenkomst. Helaas werd de tekst toch ongewij-
zigd aangenomen. Jammer, vindt de N-VA. “Wij vinden de bouw 
van jeugdhuis De Raap een schitterend initiatief en hebben niets 
dan lof voor de vele vrijwilligers die eraan meewerkten”, zegt van 
Putte.   
 
“Maar na de grote financiële steun die De Raap al kreeg, vinden 
we deze beheersovereenkomst echter een gemiste kans om te 
tonen dat een bepaalde vereniging niet begunstigd wordt. Ook de 
kostenverdeling tussen de gemeentekas en de vzw had veel even-
wichtiger kunnen zijn.” Desondanks wil de N-VA benadrukken 
dat zij dit schitterende initiatief veel succes toewenst.

Kerkenbeleidsplan
De gemeenteraad heeft het beleidsplan voor kerken in Wuust- 
wezel goedgekeurd. Dat komt er op vraag van de Vlaamse over-
heid, die een toekomstvisie vraagt voor alle Vlaamse kerken.

Fractieleider Koen Van Putte noemt het beleidsplan van onder 
meer de kerk in Sterbos een gemiste kans: “Het plan is te weinig 
gedurfd. Alles blijft zo goed als bij het oude. 

De N-VA onthield zich tijdens de stemming, omdat het plan 
eigenlijk alleen een opsomming is van de bestaande situatie.  
Een echte toekomstvisie ontbreekt. Er staat enkel “dat men gaat 
bekijken wat er in de toekomst met onze kerken kan gebeuren.”

Geslaagde luchtdoop
Op het eetfestijn van 12 mei met gastspreker Jan Jambon werd een 
luchtdoop verloot. Die vond plaats op het vliegveld in Hoevenen. 
Piloot van dienst was aspirant-bestuurslid Rudy Berkvens. 

Na een geslaagde vlucht over de Noorderkempen en de haven van 
Antwerpen blikten alle passagiers tevreden terug op het evenement.

 Piloot Rudy Berkvens (centraal) met winnares Patricia 
Gabriels en winnaar Bas Van den Broek naast zijn vader en 
bestuurslid Steven Van den Broek.

 Het eetfestijn met Jan Jambon was een succes.

 “Het plan voor onder meer de kerk in Sterbos is te weinig  
    gedurfd”, vindt Koen Van Putte, N-VA-fractieleider.
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De Luistervink
Onze Luistervink fladderde de laatste maanden over Wuustwezel. Ze hoort veel - 
en ziet veel - maar kan helaas niet zwijgen .... En wat hoorde onze vink?

  dat schietoefeningen nu ineens wel door de gemeen-
te Wuustwezel gepubliceerd worden. Graag gedaan!

  dat er veel speculaties de ronde doen over de toe-
komst van de lege fabriek Verellen: Action, Albert 
Heijn, Carrefour en zelfs ... een moskee?

  dat er aan rusthuis Sint-Jozef nu ook al twee torens 
staan.

  dat Sus en Balthazar misschien wel alle torens leuk 
vinden.

  dat de gft-container maar tweewekelijks wordt opge-
haald en je 20 euro moet betalen om een kleine bak 
in een grote om te wisselen.

  dat de werken aan de dreven dubbel zo lang geduurd 
hebben dan oorspronkelijk voorzien.

  dat de vroegere toegangspoort van het domein Koch 
aan de Kochdreef zeer mooi werd gerenoveerd.

  dat het gemeentebestuur op de goodwill van de be-
woners van de dreven rekent om het gras te maaien, 
want dat het dit zelf maar twee maal per jaar zal 
laten doen.

  dat het fietspad tussen onze gemeente en Brasschaat 
op zich laat wachten. 

  dat het brandalarm in het Schoolhuis zeer goed 
werkt, maar dat de gebruikers soms niet weten hoe 
ze het moeten deactiveren.

De N-VA-fractie in de gemeenteraad merkte op dat er op de 
sociale media heel wat mensen hun ongenoegen hadden geuit 
over de verloedering van het gemeentepark. Zij vroegen zich 
af hoe het gemeentebestuur dat probleem gaat aanpakken.

Gemeenteraadslid Patrick Aernouts stelde in een recente  
gemeenteraad de staat van het gemeentepark ter discussie.  

Ook uit een verslag uit 2015 van de Universiteit Gent bleek al 
dat het gemeentepark verloederd is. 

N-VA pleit voor behoud eendeneiland
Het gemeentebestuur maakte bekend dat het al enkele acties 
ondernam. Zo werden er nieuwe banken geplaatst en werden 
de kanten gemaaid. Ook zou het zogenaamde eendeneiland 
verdwijnen. Over dat laatste maken we ons grote zorgen. 

“Het eendeneiland is cruciaal voor het ecosysteem van het park.  
Bovendien is het iconisch: het hoort bij het erfgoed van Wuust-
wezel”, zegt bestuurslid Patrick Aernouts.

Geen vergunning
Voor dergelijke werken is een vergunning nodig, maar die heeft 
het gemeentebestuur niet gevraagd. Volgens het bestuur kunnen 
de werken namelijk vallen onder de zogenaamde zorgplicht. Dat 
klopt niet, zegt Patrick Aernouts: “Om de vegetatie of kleine 
landschapselementen te wijzigen, is wel degelijk een vergunning 
nodig.” 

Patrick kreeg uiteindelijk gelijk, want het gemeentebestuur 
legde de werken stil om toch een vergunning aan te vragen. Dit 
is een mooi voorbeeld van constructieve oppositie.

Weetjes uit 
de gemeente

Verloedering gemeentepark Wuustwezel
 Het eendeneiland is cruciaal voor het ecosysteem van  

    het gemeentepark en mag dus niet verdwijnen.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


