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Recentelijk werd door het CD&V-bestuur in Wuustwezel-dorp een al  
dan niet tijdelijke bouwstop ingesteld voor meergezinswoningen vanaf  
3 eenheden. Het gemeentebestuur gaat een studie rond deze verdich-
tingspolitiek laten uitwerken om ‘meer inzicht te krijgen in de  
ruimtelijke ordening van onze gemeente.’

Vergeelde plannen
Het is al lang duidelijk dat het gemeente-
bestuur geen overkoepelende visie heeft 
over woonuitbreiding in Wuustwezel. In 
bepaalde deelgemeentes baseert men zich 
zelfs op totaal vergeelde Bijzondere Plan-
nen van Aanleg, de zogenaamde BPA’s, om 
een vergunningsbeleid te bepalen. 

Ook in Wuustwezel-centrum ontbreekt 
er een totaalvisie. Er is wel een gemeen-
telijk ruimtelijk structuurplan dat echter 
al dateert van 10 jaar geleden en waar 
amper beleidsondersteunende plannen van 
kwamen.

In bepaalde omliggende gemeentes heeft 
men al lang duidelijk bepaald waar wel en 
waar geen eengezinswoningen mogen ge-

bouwd worden. Het ad-hocbeleid in onze 
gemeente heeft nu tot een bijkomende 
studie geleid. Weeral een bijkomende kost 
voor de Wuustwezelse belastingbetaler.

Nepargumenten
Onze inwoners moeten belastingen 
betalen op leegstand, onze inwoners 
moeten belastingen betalen op braaklig-
gende gronden, er zou meer aanbod op de 
markt komen, het zou goed zijn voor de 
woonbehoefte in onze gemeente, er zouden 
meer betaalbare woningen komen in onze 
gemeente enzovoort. Blijkbaar allemaal 
nepargumenten. En ondertussen blijven 
de ondernemers die plannen hadden om 
meersgezinswoningen te bouwen in het 
ongewisse

Noteer alvast in 
uw agenda
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Tous en Wezel … maar niet voor de Wuustwezels café’s

Uit de jaarrekening van 2015 blijkt dat de gemeente 
Wuustwezel meer ontvangsten van belastingen en  
uitkeringen van dividend heeft dan gepland. Gelet op het 
feit dat de gemeente meer financiële armslag heeft vond de 
N-VA de tijd rijp om de belastingen te verlagen.

N-VA-raadslid Vic Peiten stelde 
dan ook voor om de personenbe-
lasting met 1 procent te verlagen. 
“Dat kan op basis van de nieuwe 
cijfers. De Wuustwezelse belas-
tingbetaler mag ook wel eens een 

bonus krijgen”. Burgemeester 
Wouters wilde hierop echter niet 
ingaan. Tot verwondering van 
de N-VA stemde ook Open Vld 
tegen.

Tijdens het afgelopen Europees 
voetbalkampioenschap  
organiseerde VZW Puntvis een 
fandorp op het grasveld Achter 
d’Hoven. Iedere Rode Duivels- 
supporter kon zijn of haar  
helden komen aanmoedigen en  
de wedstrijden op een groot 
scherm volgen. Er was ook de  
mogelijkheid tot het nuttigen  
van een hapje en heel wat drank. 

Mooi initiatief, maar blijkt dat niet alle 
Wuustwezelse horeca-uitbaters bij dit 
evenement werd betrokken. Nochtans 
beweerde burgemeester Wouters op de 
gemeenteraad dat alle cafébazen op de 
hoogte werden gebracht en er niemand 
bezwaar had.

Niets is dus minder waar. Verschillende 
N-VA-bestuursleden legden hun oor te 

luisteren bij een aantal van deze cafébazen. 
Die vielen compleet uit de lucht. Zij waren 
totaal niet op de hoogte van dit initiatief 
en vonden het ontluisterend dat zij daar 

niet bij betrokken zijn geweest.
Een gemiste kans van het gemeentebe-
stuur, wat door de cafébazen zeker niet 
in dank wordt afgenomen

N-VA wil dat gemeentebestuur belastingen verlaagt
Op 9 juli notabene organiseerde het gemeentebestuur van Wuustwezel  
een mini-11 juliviering. Naar jaarlijkse gewoonte gingen een aantal  
N-VA-mandatarissen en –bestuursleden naar de 11 juliviering van de  
gemeente. Met de bedoeling een beetje sfeer te scheppen begonnen  
een paar van onze mensen Vlaamse vlaggetjes en gele zonnebrillen  
uit te delen.

Reeds jaren klaagt N-VA-raadslid 
Etienne de Lombaert de abominabele 
toestand van de Duinenstraat aan. Er 
liggen meer putten dan asfalt en ook 
de uitwijkstrook is in zeer bedenkelijke 
toestand.

Incident met CD&V-schepen op 11 juliviering

Onveilige Duinenstraat

De veiligheid laat, zowel voor de automobilist als voor de 
zwakkere weggebruiker, totaal te wensen over. “Je moet als 
voetganger en fietser bijna je leven riskeren om uitwijkende 
auto’s uit de weg te gaan. Hoog tijd om aan deze toestand iets 
te veranderen”, zegt Etienne. De N-VA was dan ook hoogst 

verheugd te vernemen dat er een studiebureel zal worden 
aangesteld om te komen tot een betaalbare heraanleg. Etienne 
bewijst in ieder geval dat de volhouder wint en dat de N-VA ook 
vanuit de oppositie voor verandering kan zorgen.

Dit stelden veel mensen zeer op prijs, 
totdat de schepen van Cultuur het 
nodig vond de N-VA’ ers de levieten 
te komen lezen. Compleet uitzinnig 
schreeuwde zij, letterlijk: ”Jullie komen 
hier het feest verbrodden en jullie 
moeten hier dadelijk mee stoppen”. Met 
welk wettelijk recht zij dacht dit te 
kunnen afdwingen was voor de N-VA 
een raadsel. De N-VA-leden gingen 

dan ook rustig door tot jolijt van vele 
aanwezigen en tot ergernis van een paar 
enkelingen. Dit voorval is nog maar 
eens een bewijs met welke bekrompen 
en anti-Vlaamse mentaliteit de CD&V 
deze gemeente bestuurt. Het uitdelen 
van het Vlaamse symbool bij uitstek op 
de Vlaamse feestdag noemt de schepen 
van Cultuur “verbrodden van het 
feest”. 

Wist je dat…?
  Op voorstel van de N-VA werd er geruime tijd geleden op de gemeenteraad beslist de zone 50 km/h aan Amandina te 

verlengen tot aan Garage Verheyden. Het CD&V-bestuur is echter nog steeds niet in actie geschoten.

  N-VA Wuustwezel organiseerde op 20 juni jongstleden een Kippenfestijn waarop 120 aanwezigen waren 
en waar parlementslid Annick De Ridder de politieke actualiteit kwam toelichten.

  Burgemeester Wouters dacht de rechterlijke macht advies te kunnen geven naar aanleiding van het 
ongeval veroorzaakt door een scoutsleider in een wagen met 10 inzittenden. 
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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 toegansgrecht 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
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