
Amber Vermeiren is nieuwe 
N-VA-fractieleider in gemeenteraad
De 26-jarige Amber Vermeiren is de nieuwe fractieleidster van N-VA Wuustwezel. 
Ze neemt het roer over van Koen Van Putte. Een duidelijke eerste stap naar de 
verjonging van de partij.

Waar wil de N-VA de komende jaren op inzetten? 

“Wuustwezel staat voor erg grote uitdagingen. Op mobiliteitsvlak bijvoorbeeld zijn 
er nog grote vraagstukken. We moeten een beter evenwicht zoeken tussen auto’s, 
fietsers en voetgangers. Elk vervoerstype moet een plaats krijgen. Het gemeente-
bestuur heeft al een aantal keren de kans gehad om een ondergrondse parkeergarage 
te maken, bijvoorbeeld onder het Achter d’Hovenplein. Dat zou al veel van onze 
huidige mobiliteitsproblemen oplossen. Een ondergrondse parkeergarage kost 
enorm veel geld, maar die kosten kunnen gedrukt worden door samen te werken 
met een privéspeler.”

Wat vind je van het ondernemerschap in Wuustwezel? 

“Het lokale ondernemerschap in Wuustwezel moeten we weer aanwakkeren. 
Mensen moeten de kans krijgen om met hun idee aan de slag te gaan. Ik vind dat 
we meer moeten investeren in zelfstandige initiatieven en op die manier onze 
economie laten floreren. Door te 
blijven investeren in dienstencentra 
en bestaande machtskoepels verliest 
Wuustwezel zijn eigenheid.”

Op welke vlakken zie je nog dat 

Wuustwezel zijn eigenheid verliest? 

“We zien een grote stijging in het 
aantal leerlingen met buitenlandse 
origine die les volgen in Wuustwezel. 
Zo zijn er bijvoorbeeld erg veel 
kinderen uit de Nederlandse wijk 
Patersven die in onze scholen les 
komen volgen. Het is cruciaal dat 
deze leerlingen integreren en de 
Nederlandse taal spreken, anders 
bestaat de kans dat ze andere 
kinderen in de klas tegenhouden in 
hun ontwikkeling. Veel ouders zijn 
hierover ook erg bezorgd.”

Hard verder werken voor 
Wuustwezel

Van 2020 heeft u waarschijnlijk met 
weinig weemoed afscheid genomen. 
Helaas was een fysieke nieuwjaars-
receptie niet mogelijk, maar N-VA 
Wuustwezel blijft natuurlijk niet bij de 
pakken neerzitten. 2021 is voor onze 
afdeling een feestjaar: al tien jaar lang 
brengen wij in deze mooie gemeente 
onze boodschap over op jong en 
oud. En dat zullen we vieren met een 
evenement voor alle inwoners. Meer 
daarover in ons volgende huis-aan-
huisblad. 

N-VA Wuustwezel blijft intern werken 
aan vernieuwing, verdieping en verbre-
ding. De coronacrisis gaf ons de tijd 
om onze werking te optimaliseren. Een 
nieuwe werkgroep zal de speerpunten 
van onze afdeling aftoetsen aan uw 
visie, noden en behoeften. Want wij 
willen vanuit de oppositie de hand 
reiken aan het huidige gemeente-
bestuur om samen deze moeilijke 
tijd het hoofd te bieden. 

Ik ben echt een fi ere voorzitter, want 
Amber Vermeiren zal vanaf nu de 
fractie leiden in de gemeenteraad. 
Bovendien starten we dit nieuwe jaar 
met zes nieuwe bestuursleden die 
staan te popelen om samen met ons 
de krijtlijnen voor de komende jaren 
uit te tekenen. Hiermee geven we een 
duidelijk signaal: ons N-VA-team staat 
er voor u. 

Koenraad Seutin
Afdelingsvoorzitter
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 maart.



Nieuwe bestuursleden versterken N-VA Wuustwezel
Zoals u al in het voorwoord van onze voorzitter kon lezen, breidt N-VA Wuustwezel uit met zes nieuwe bestuursleden. Maak kennis 
met Jens Stoffelen, Joke Van Cleef, Rudy Berkvens, Berten Meesters, Stefanie Verstappen en Martine De Ruyter.

Herbestemming site Sint-Jozef in Gooreind
De bewoners van Sint-Jozef verhuizen eind juli naar woon-
zorgcentrum Amandina. Dat wil zeggen dat de site Sint-Jozef 
vrijkomt voor nieuwe projecten. “De gemeente hield in de zomer 
van 2020 een participatietraject zodat inwoners uit de omgeving 
eigen voorstellen konden indienen”, vertelt raadslid Koen Van 
Putte. Maar toen waren er nog andere voorwaarden: de zorg-
functie van de site moest behouden blijven. Nu is die regel niet 
meer van tel en mag het gemeentebestuur de herbestemming vrij 
kiezen. We vragen aan het bestuur om opnieuw een participatie-
traject te organiseren voor buurtbewoners.”

Circulatieplan Kerkplaats 
Gooreind
Sinds enkele maanden moet elke autobestuurder 
die van de Theo Verellenlaan naar de Kerkplaats 
rijdt, verplicht naar rechts rijden. Toch heerst er 
bij veel inwoners nog verwarring: sommigen reden 
nog steeds naar links. Het verkeersbord aan de 
Kerkplaats was ook niet het juiste verkeersbord 
volgens de wegcode. 

Verkeersbord aangepast
“Op onze vraag werd het verkeersbord aan de 
Kerkplaats in Gooreind aangepast”, zegt raadslid 
Jos van Hasselt. “En dat nog voor het ter sprake 
kwam op de gemeenteraad. Dan weet je toch 
dat je het bij het juiste eind had. In de plaats van 
een blauw gebodsbord staat nu het correcte rode 
verbodsbord C31. Aan de Gasthuisstraat werd het 
bord nog niet vervangen.”

Evaluatie
“Na onze vraag op de gemeenteraad heeft het 
bestuur ook beslist om de Kerkplaats te evalueren”, 
gaat fractievoorzitter Amber Vermeiren verder. 
“Burgers kunnen nu op Wuustwezel Wenst hun 
mening geven. We hebben dus duidelijk iets in 
gang gezet!”

Bankautomaten verdwijnen als sneeuw voor de zon
Er verdwijnen alsmaar meer bankautomaten uit het straatbeeld. “Ook in onze plattelands-
gemeente zien we de ene na de andere bank verdwijnen. Een probleem voor mensen die 
niet goed overweg kunnen met internetbankieren. We vragen aan de meerderheid om 
met de bankensector in overleg te gaan zodat Wuustwezel in de toekomst voorzien is van 
meerdere bankautomaten”, aldus gemeenteraadslid Jos van Hasselt.

Vuilnisbakken beter verdelen
De vuilnisbakken in Wuustwezel zijn niet goed 
verdeeld. Waar er bijvoorbeeld aan ‘t Kattengat 
25 vuilbakken staan, moet sportpark De Dorens 
het met slechts drie stuks stellen. De N-VA vroeg 
daarom naar het vuilbakkenplan van Wuustwezel.

Sluikstorten aanpakken
“Verschillende bronnen bevestigen ons dat er meermaals gesluik-
stort wordt aan sportpark De Dorens”, zegt gemeenteraadslid Ben 
Gagelmans. Onze vraag om daar meer vuilbakken te plaatsen, zal 
onderzocht worden door het gemeentebestuur. We vragen ook 
om er meer te controleren op sluikstorten. Verder bleek uit de 
antwoorden van de schepen dat er geen volwaardig vuilbakkenplan 
is in onze gemeente. We blijven daarop aandringen.”

De N-VA voor u aan het werk
Tijdens de gemeenteraad van januari en februari heeft de N-VA heel wat vragen gesteld en voorstellen gedaan. Een overzicht.
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2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



De Luistervink
Onze luistervink � adderde de laatste maanden weer over Wuustwezel. Ze hoort veel – en ziet veel – 
maar kan helaas niet zwijgen … En wat hoorde onze vink?

 dat er mogelijk een gemeentehuis zou komen in Gooreind. 
Misschien wel aan de site van Sint-Jozef?

 dat je als lokale horecaondernemer een aanvraag kan indienen 
om een zomerbar te organiseren.

 dat Amber Vermeiren verkozen is in de raad van bestuur van 

JoNK. Dat is een projectvereniging opgericht door verschillende 
gemeenten die als doelstelling heeft om het jeugdbeleid van 
de deelnemende gemeenten te stimuleren en op elkaar af te 
stemmen. 

 dat er 28 sociale woningen komen aan de Sportlaan in 
Wuustwezel.

Nieuwe sociale woonwijken in 
Loenhout en Wuustwezel
De gemeente 
bekijkt om aan de 
Stoffezandstraat in 
Loenhout en aan 
de Kalmthoutse-
steenweg nieuwe 
sociale woningen 
te bouwen. “Eerst 
werd gezegd dat 
de sociale woningen gerealiseerd zouden worden 
aan de Boterdijk, maar die plannen gaan niet door”, 
vernam gemeenteraadslid Ben Gagelmans. “In 
plaats van sociale woningen te clusteren, kiest de 
gemeente voor een spreiding over de hele gemeente. 
We willen er wel over waken dat er geen clustering 
komt in Loenhout. Daar zijn momenteel al heel veel 
sociale woningen gevestigd.”

Voetbalclub krijgt startsubsidie 
ondanks negatief advies sportraad
“Eind 2020 vroeg het schepencollege advies aan de sportraad over de 
erkenning van een Roemeense voetbalclub in Wuustwezel. Rekening 
houdend met het huidige reglement, besliste de sportraad om een 
negatief advies uit te brengen. Meer dan de helft van de leden woont 
niet in de gemeente Wuustwezel en daarom kan de club geen aanspraak 
maken op de gemeentelijke subsidies”, zegt Amber Vermeiren.

Reglement wordt niet nageleefd
“Ik was verwonderd dat het schepencollege dat advies niet gevolgd 
heeft. Sport is het beste middel voor integratie, aldus de burgemeester. 

Wat wij uiteraard beamen. De vraag 
die wij ons stellen is waarom we 
gemeentelijke sportsubsidies voorzien 
voor niet-inwoners van onze gemeente 
en waarom er een reglement is op-
gesteld als we dat toch niet naleven? 
Waarom moet de sportraad eigenlijk 
nog advies geven?”

Camping Keienven
Camping Keienven ligt in een zone voor verblijfsrecreatie. Je mag er dus perfect verblijven als recreant, maar dat betekent wel 
dat niemand er vast mag wonen. Er kunnen tot 140 mensen verblijven. Momenteel zijn 123 bewoners ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Door een wet uit de jaren 90 mag de gemeente Wuustwezel geen enkele inschrijving weigeren.

Onregelmatigheden
“De onregelmatigheden op camping Keienven zijn toch al een erg lange tijd aan de gang”, weet raadslid Koen Van Putte. 
“Tijdens de gemeenteraad van januari hebben we het gemeentebestuur gevraagd waarom het machteloos staat toe te kijken 
bij wat hier gebeurt.”

Juridische stappen blijven uit
“Na inschrijving in het bevolkingsregister krijgen deze bewoners een pv die de overtreding (permanente bewoning) vaststelt, maar 
er volgen blijkbaar geen verdere juridische stappen”, vult raadslid Jos van Hasselt aan. “De bewoners willen wellicht een rustig 
onderkomen, maar sommigen zoeken hun toevlucht op de camping omdat ze niet op de huidige huurmarkt terechtkunnen. Het 
probleem werd in het verleden nooit ten gronde aangepakt en dat zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook niet gebeuren.”

De N-VA voor u aan het werk

www.n-va.be/wuustwezel
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Amber Vermeiren, Ben Gagelmans, Jos van Hasselt en Koen Van Putte



Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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