
WUUSTWEZEL
V.U.: KOEN VAN PUTTE, PIJLKRUIDSTRAAT 26 2990 WUUSTWEZEL

 wuustwezel@n-va.be  I   www.n-va.be/wuustwezel  I  jaargang 2016 • nr. 3 • november 

Bouwpauze? N-VA wil rechtszekerheid voor ALLE BURGERS
In ons vorig huis-aan-huisblad schreven wij dat  het CD&V-bestuur een bouwpauze in Wuustwezel-centrum 
invoerde voor meersgezinswoningen vanaf drie eenheden. Ondertussen zou het gemeentebestuur een studie 
laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke ordening van de gemeente.

Wij schreven dat de 
rechten van de onder-
nemer hiermee worden 
geschonden en dat men 
enerzijds een bouwpau-
ze inlast terwijl men 
anderzijds een heffing 
op onbebouwde percelen 
int.

Verder onderzoek heeft 
echter ook uitgewezen 
dat een bouwpauze niet 
conform de Vlaamse 
Codex van Ruimtelij-
ke ordening is. Hier-
door ontstaat er, zowel 
voor ondernemers en 

grondeigenaars als voor 
de gemeente, een grote 
rechtsonzekerheid. 

Dubbelzinnige situatie
Om deze dubbelzinnige 
situatie te regulariseren 
wilde de N-VA-fractie op 
de gemeenteraad van 26 
september de bouwpauze 
terug laten intrekken. 
Wij stelden voor om de 
wettelijke normen te 
hanteren, en in plaats 
van een bouwpauze in te 
roepen een stedenbouw-
kundige verordening in 
te stellen. Een steden-
bouwkundige verorde-
ning legt bijkomende 
regels vast over de wijze 
waarop kan gebouwd 
worden en vormt een 
aanvulling op bovenge-
noemde Vlaamse Codex. 

Bovendien moet hiervoor 
voorafgaandelijk een 
advies over ingewonnen 
worden bij de Gemeen-
telijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening 
(GECORO) waardoor 
onze burgers ook in-

spraak zouden krijgen. 
En hoewel de ganse 
procedure wellicht een 
zestal maanden in beslag 
zou nemen, zou dit toch 
de rechtsonzekerheid 
rond de bouwpauze 
wegnemen. 

Niet echt tot onze 
verwondering werd 
het agendapunt door 
CD&V met steun van het 
Vlaams Belang wegge-
stemd. De poging van 
burgemeester Wouters 
om de gemeenteraads-

beslissing van eind juni 
opnieuw te laten be-
krachtigen werd echter 
wel vakkundig verijdeld 
door onze fractievoorzit-
ter, Koen Van Putte.

Dan toch stedenbouw-
kundige verordening
Wel tot onze verwonde-
ring stellen wij vast dat 
op de laatste vergadering 
de GECORO toch haar 
mening mag ventile-
ren over de ruimtelijke 
ontwikkelingen en wordt 
er geadviseerd om … 
een stedenbouwkundige 
verordening in te stellen 
voor Wuustwezel-cen-
trum.

Alhoewel de N-VA van 
mening is dat het vrije 
ondernemerschap zijn 
gang moet kunnen gaan, 
hebben wij begrip voor 
de bezorgdheid van het 
gemeentebestuur over 
het overaanbod van wo-
ningen en appartemen-
ten in Wuustwezel-cen-
trum. 

Wij stellen wel met 
genoegen vast dat men 
uiteindelijk onder impuls 
van de N-VA dan toch 
kiest voor rechtsze-
kerheid eerder dan te 
opteren voor rechtsonze-
kerheid met alle mogelij-
ke kwalijke gevolgen van 
dien.

Chil Brant
Gemeenteraadslid N-VA

Eetfestijn en open ledenvergadering
Zaterdag 3 december 2016
De Bellekenshoeve, Sint-Willebrordusstraat, Wuustwezel
Verdere info volgt nog.
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Opening kippenstallen
Op 13 augustus hield N-VA-gemeenteraadslid 
Patrick Aernouts samen met zijn vrouw Gode-
lieve Van Gils een opendeurdag van hun nieuwe 
vleeskippenstal.  Met een hapje en drankje werd 
de opening gevierd.

N-VA Wuustwezel ondersteunt de dynamische 
landbouwsector in Wuustwezel. Ondernemers-
zin in gelijk welke sector zal NVA Wuustwezel 
ondersteunen. 

Bij deze gelegenheid zette N-VA Wuustwezel moeders op 
gepaste wijze in de bloemetjes.

Emile Speltincx werd begin van dit jaar verkozen als nieuw 
bestuurslid in onze afdeling en kreeg meteen de functie van 
organisatieverantwoordelijke toegewezen.
Hij is een ‘kind’ van Gooreind, komt uit 
een arbeidersgezin en diende 18 jaar in 
een gevechtseenheid bij het Belgische 
leger. Hij werd vijfmaal uitgezonden naar 
het buitenland, vooral in de Baranja, 
Bosnie en Kosovo, waar hij mede heeft 
getracht vrede en stabiliteit te verwezen-
lijken.

Emile zegt: “Na deze woelige periode ben 
ik terug naar huis gekomen en heb vervol-
gens acht jaar op de Generale Staf gewerkt 
in Neder-Over-Heembeek en vier jaar bij 
het Militair Commando van de provincie 
Antwerpen. Op 1 september 2015 ben ik na 
een zwaar werkongeval op medisch pensioen 
gestuurd. Niet echt het afscheid dat ik in 
gedachten had.”

Wat heeft je gedreven om voor de N-VA 
te kiezen? 
“Ik ben van mening dat je aan de zijlijn nooit 
iets kan veranderen, vandaar dat ik me 
geëngageerd heb voor een bestuursfunctie. Ik 
wil deel uitmaken van de Vlaamse veran-
dering en ook in onze gemeente mee vorm 
geven aan een democratisch Vlaams beleid. 
N-VA Wuustwezel moet trachten de 40-jarige 
hegemonie van CD&V te doorbreken. Ik wil 
daar graag mijn steentje toe bijdragen.”

Wat zou je dan zoal willen veranderen 
in onze gemeente?
“Iets wat mij enorm stoort is de kortetermijn-
politiek van het huidige bestuur. Zo werd 
bijvoorbeeld bij de heraanleg van de Theo 

Verellenlaan een aantal jaren  
geleden beslist om aan beide 
kanten bomen te planten.  
Er werden echter geen extra 
maatregelen genomen om de 
wortelgroei onder controle 
te houden. Op dit moment 
beschadigen de wortels zodanig 
het voetpad dat het levensgevaarlijk is 
om hierover te wandelen. Bovendien 
ondervinden ook de rolstoelgebruikers 
hiervan zeer veel hinder.”

Is er dan niet goed nagedacht 
over de volledige infrastructuur 
van de Theo Verellenlaan?
“Inderdaad, want men kan moeilijk 
van een veilige situatie spreken.  
De dwars aangelegde parkeerstroken 
zijn voor de meeste wagens veel te kort 
en nemen dan ook een gedeelte van  
rijbaan in. Voor fietsers is dit alles- 
behalve een prettige situatie.”

Tot slot: wat zijn jouw ambities in de 
politiek voor de  
toekomst?
“Ik wil mij blijven inzetten voor onze 
afdeling en voor de dienst Toerisme van 
Wuustwezel waarvan ik tevens bestuurs-
lid  ben. In de aanloop naar de  
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
wil ik een actieve en militante rol voor 
de N-VA vervullen. Wie weet welk 
verkiezingsresultaat er dan uit de bus 
komt.”

Aan het woord: 
bestuurslid Emile Speltincx
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N-VA Wuustwezel zat deze nazomer niet stil … 
Op 16/10 hielden we een aperitiefgesprek, oorspronkelijk gepland met Johan Van Overtveldt, die  
helaas verhinderd was (wegens de regeringsverklaring, na lange budgetbesprekingen). Gelukkig wist 
Kamerlid Annick De Ridder het talrijke publiek te boeien met haar visie op de actualiteit!

Nationaal waren het inderdaad bewogen weken, maar zoals 
een Chinese wijsheid zegt, je moet je dak repareren voor het 
begint te regenen. Maak maar eens een begroting, terwijl 
de financiële toestand die de vorige legislatuur heeft  
achtergelaten, zo lek is als een zeef … 

Elk huisje heeft zijn kruisje, en ook onze partij stond in  
de storm, in verband met de Vlaamse gedachte, maar  
Vlaanderen staat meer dan ooit nog steeds bovenaan bij  
de N-VA!

Vele andere problemen verdienen ook onze aandacht, de 
mobiliteit, de files, de vergrijzing en betaalbare pensioenen, 
de belastingdruk, de concurrentiële positie van onze lonen 
en export, enzovoort. 

In Wuustwezel zijn we pertinent actief aanwezig in de ge-
meenteraad en OCMW-raad. Het dossier van de aangekon-
digde bouwpauze is een goed voorbeeld. De N-VA wou dit 
besluit terug laten intrekken, maar de meerderheid ging 
niet akkoord. U leest er hier alles over. 

Dit is ook een nationaal fenomeen: elk plan dat de N-VA 
lanceert wordt eerst afgekraakt door (een) andere  

partij(en), en nadien komt (komen) die andere partij(en)  
op de proppen met een soortgelijk plan. Het beste voorbeeld  
was ons Veiligheidsplan.

Als het goed is, zeggen wij het wél: de Dorpsdag was weer 
een schot in de roos! Proficiat aan de organisatoren en alle 
deelnemers! 

Hebben jullie een persoonlijke boodschap aan ons kan dat 
steeds per brief of email, maar wel  graag met uw gegevens, 
zodat we actie kunnen nemen én een persoonlijk antwoord 
geven.

En … Kom er gezellig bij en word nu lid van de N-VA: 
www.n-va.be/word-lid 

Jos van Hasselt 
Ondervoorzitter N-VA Wuustwezel

Wist je dat ...

 … er in een uitverkocht Plopsaland op 11 september 13 000 volwassenen en kinderen genoten van een onvergetelijke  
N-VA-Familiedag?

 … er verschillende kledingcontainers in de gemeente, onder andere op aanwijzing van de N-VA, werden verwijderd omwille van 
de aantrekkingskracht op sluikstorters?

 … het CD&V-bestuur in de OCMW-raad van de duurste offerte voor de aankoop van matrassen plotseling de goedkoopste offerte 
kon maken nadat ze de verkoper telefonisch hadden gecontacteerd? De andere aanbieders kregen echter geen tweede kans. Vreemd.

 …  het probleem met de huisvuilophaling in de Tienpondstraat in Loenhout maar niet opgelost geraakt?

 Meer nieuws?
www.n-va.be/wuustwezel of volg ons op Facebook !
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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:     /     /


