
Mooie vooruitzichten

Beste lezer

Bij het schrijven van dit voorwoord 
staat de glimlach op mijn gezicht. 
Het vaccineren loopt als een trein, de 
ziekenhuisopnames dalen en ons sociale 
leven komt weer op gang. We worden er 
bijna euforisch van. Want als ik één ding 
heb geleerd tijdens corona, is het dat je 
moet genieten van de simpele dingen 
des levens. De glimlach van je partner, 
de gelukkige blik van je kind, de onvoor-
waardelijke trouw van je troeteldier … 

In onze landelijke gemeente blijft alles 
lopen zoals vanouds. Onder de noemer 
burgerparticipatie kan u uw inbreng 
geven, bijvoorbeeld over het oude 
rusthuis in Gooreind of de kleuterschool 
in Loenhout. Alleen stellen wij ons de 
vraag of alles al niet op voorhand werd 
vastgelegd. Want inspraak vragen is 
nobel, maar dan moet er ook effectief 
iets mee gebeuren. En daar wringt het 
schoentje, als we de ‘luistervink’ mogen 
geloven.

Oktober wordt voor onze plaatselijke 
afdeling een feestmaand, want dan 
bestaat N-VA Wuustwezel 10 jaar. Hou 
10/10/21 alvast vrij voor een aangename 
familiedag. In onze septembereditie 
vertellen we u er meer over.

Ik wens u veel leesgenot en een fi jne 
vakantie. Geniet van de herwonnen 
vrijheid en tot ergens aan de bar, op 
restaurant of op een leuk evenement.

Koenraad Seutin
Afdelingsvoorzitter

Veiliger fi etsen naar school
Op voorstel van de N-VA zal de gemeente Wuustwezel 
onderzoeken op welke schoolroutes maatregelen nodig 
zijn om leerlingen veilig met de � ets naar school te laten 
gaan. De gemeente kan per schoolroute die ze veiliger 
maakt maximaal 100.000 euro subsidie krijgen.

Om onze schoolroutes veiliger te maken, kan de gemeente 
extra verkeersborden, attentiepalen of verlichting 
plaatsen. De gemeente kan ook fiets- of voetpaden 
verbreden, veiligere oversteekplaatsen maken of 
verkeersdrempels installeren. “Wuustwezel staat bekend 
als groene fietsgemeente”, zegt Amber Vermeiren. 
“We moeten er dan ook voor zorgen dat onze leerlingen 
op een veilige manier op school kunnen geraken.”

Fractievoorzitter Amber 
Vermeiren is blij dat de voltallige 
gemeenteraad het N-VA-voorstel 
voor veiligere schoolroutes heeft 
goedgekeurd.

10 JAAR N-VA
in Wuustwezel: feestje!

Iedereen welkom op zondag 10 oktober
14 tot 18 uur: amusetoer
• vertrek en aankomst in de Godelievezaal (de Ark)
• lokale hapjes en drankjes onderweg
• toer op maat van gezinnen

18 uur: eetfestijn
• Godelievezaal, met showcooking en livemuziek
• inschrijving vooraf, aperitief van het huis, extra info volgt!

Wuustwezel
www.n-va.be/wuustwezelwuustwezel@n-va.be N-VA Wuustwezel
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 juni.
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Geslaagde fi etszoektocht

European Disability Card nu ook in Wuustwezel 
Op voorstel van de N-VA erkennen alle gemeentelijke diensten, verenigingen en hulpdiensten in 
Wuustwezel voortaan de European Disability Card. Met die kaart kunnen mensen met een beperking 
die beperking eenvoudig aantonen. “Als zij de kaart voorleggen aan de politie, de brandweer en andere 
hulpdiensten, kunnen die de situatie veel beter inschatten”, zegt gemeenteraadslid Jos van Hasselt.

De European Disability Card bevordert daarnaast de toegang van personen met een beperking tot 
cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten. Concreet krijgen zij met de kaart korting, voorbehouden plaat-
sen of een speciale pas voor een betere toegankelijkheid tot het evenement.

SportKompas helpt kinderen bij sportkeuze
De N-VA vraagt het gemeentebestuur om SportKompas in te voeren in de scholen van Wuustwezel. Zo kunnen leerlingen 
verschillende sporten leren kennen en eventueel de stap zetten om zich aan te sluiten bij een sportclub.

SportKompas werd in het leven geroepen om kinderen tussen 8 en 10 jaar te helpen bij het maken van een goede sportkeuze. Hoe 
jonger kinderen beginnen met sporten, hoe beter. Maar niet alle kinderen vinden snel de weg in het brede sportaanbod. Aan de hand 
van beweegoefeningen en op basis van wat het kind leuk vindt, wijst Sportkompas de weg naar de juiste sport. Voor de gemeente en 
de lokale sportclubs heeft SportKompas tal van voordelen: een grotere instroom van gemotiveerde sporters en minder afvallers, de 
sportdienst van de gemeente kan de brug maken naar de sportclubs en sportkampen en daarnaast kan de sportleerkracht aan de 
slag met het advies van SportKompas om zijn lessen aan te passen aan de mogelijkheden en vaardigheden van elk kind. Het schepen-
college bekijkt momenteel de mogelijkheden om SportKompas in te voeren, maar twijfelt aan het budget. Met een totaalbedrag van 
2.000 euro voor alle Wuustwezelse leerlingen tussen 8 en 10 jaar oud lijkt dit ons zeker mogelijk.

Jens Stoffelen en Berten Meesters

Gemeente Wuustwezel maakt promotie voor 
groepsaankopen buitensportinfrastructuur
Tijdens de coronacrisis zijn we allemaal meer beginnen te sporten in de buiten-
lucht. Een goede buitensportinfrastructuur is dan ook goud waard. Vlaams 
minister van Sport Ben Weyts maakt het lokale besturen en sportclubs makke-
lijker én goedkoper om daarin te investeren. Dankzij groepsaankopen kunnen 
sportverenigingen hun infrastructuur tegen een lager tarief inkopen dan wan-
neer ze alleen moeten onderhandelen. 

De N-VA stelde voor om deze oproep kenbaar te maken aan de sportverenigingen. 
De gemeenteraad ging unaniem akkoord. “Dit is een opportuniteit voor onze 
gemeente en de sportclubs”, zegt Jens Stoffelen. “De gemeente heeft plannen om 
‘t Kattengat grondig te hervormen. Het ideale moment om in te tekenen op de 
aankoop van bijvoorbeeld kunstgrasvelden, Finse pistes of ledverlichtingspalen.”

Fractievoorzitter Amber Vermeiren en bestuurslid 
Jens Stoffelen aan sportpark ’t Kattengat.

Ann De Cuyper Ann Stes Hilda Breugelmans Hilda Van Looveren

wuustwezel@n-va.be
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Tijdens de paasvakantie organiseerden onze nieuwe 
bestuursleden Jens Stoffelen en Berten Meesters twee 
fietszoektochten door onze gemeente. Ze stippelden 
een toer uit van Wuustwezel naar Loenhout en van 
Wuustwezel naar Gooreind. 

Ondanks het wisselvallige weer sprongen veel enthousias-
telingen op de fiets. Het deed ons veel plezier dat we heel 
wat kinderen en hun (groot)ouders een fijne namiddag 
bezorgd hebben tijdens de paasvakantie. 

De winnaars van onze fietszoektocht werden beloond 
met cadeaubonnen van de gemeente, waarmee ze een 
lekker hapje kunnen gaan eten of iets kunnen drinken bij 
onze lokale horeca.

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 de gemeente een buurtoverleg houdt om inwoners van Loenhout te betrekken bij de herbestemming van 
‘t Blokje, maar eigenlijk al op voorhand weet dat er sociale woningen gaan komen.

  dat de slaapkamers van Sint-Jozef na de verhuis ter beschikking worden gesteld aan Monnikenheide-Spectrum.

N-VA deelt bezorgdheid van buurtbewoners over project Segal
Fractieleider Amber Vermeiren ondervroeg tijdens de jongste gemeenteraad de burgemeester over het project op 
de oude site Segal in Wuustwezel. Het schepencollege keurde de omgevingsvergunning goed, maar nu blijkt dat er 
helemaal geen onderzoek is gedaan naar de impact op de omgeving. Buurtbewoners zijn ongerust dat het verkeer in de 
omgeving zal toenemen en de buurt ook onveiliger zal maken.

Hoe zal het project eruitzien?
“Zoals het nu goedgekeurd is, zullen er 25 nieuwe apparte-
menten komen met een in- en uitrit op de fietsdoorsteek. 
Ook de groene tuin in het hartje van onze kern zal moeten 
verdwijnen.”

Waarom zijn zoveel mensen tegen dit project?
“De grootste bezorgdheid van de buurtbewoners, en ook 
van de N-VA, is dat we op dit moment niet weten wat de 
gevolgen gaan zijn van de bouw van zoveel appartementen 
in de kern van Wuustwezel. Mensen maken zich terecht 
zorgen over verkeersdrukte, maar ook over de verkeers-
veiligheid. Als het project erdoor komt zoals het nu is, dan 
wordt de drukke fietsdoorsteek een gevaarlijke plek voor 
fietsers en voetgangers. En dan weten we nog niet wat de 
toename gaat zijn qua autoverkeer. De site wordt ontsloten 
via de Rijsvennen, waar nu ook al veel verkeer is.”

Die auto’s hebben ook een parkeerplaats nodig. Wat met 
de parkeerdruk in Wuustwezel?
“De nieuwbouw zal sowieso een impact hebben op het 
aantal parkeerplaatsen in het centrum, aangezien er niet 
voor elke auto een plaats is in de parking. Men hanteert 
momenteel een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen 
per wooneenheid: dat zijn 28 parkeerplaatsen voor 25 

appartementen. Terwijl de parkeernorm in de kernvisie 1,5 
parkeerplaats is per wooneenheid. Wie geen plaats heeft, zal 
uitwijken naar de parking aan de Wissel of aan de nieuwe 
Hubo. We vragen ons dan ook oprecht af hoe het gemeente-
bestuur met die parkeerdruk zal omgaan en of we op 
termijn moeten overschakelen naar een blauwe kaart.”

Hoe is het project erdoor gekomen rekening houdend met 
de kernvisie van Wuustwezel?
“Er wordt van de kernvisie afgeweken op verschillende 
vlakken: er wordt een andere parkeerratio gehanteerd 
dan de kernvisie voorschrijft, er wordt geen rekening 
gehouden met de voorschriften over het behoud van 
groen in het centrum en er wordt ook afgeweken van de 
twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
projectzone. De kernvisie is momenteel ook helemaal niet 
juridisch afdwingbaar, omdat ze nooit in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan gegoten is.”

Als het project erdoor komt 
zoals het nu is, dan wordt 
de drukke fi etsdoorsteek 
een gevaarlijke plek voor 
fi etsers en voetgangers.”

Hilda Van Looveren Ria Boden Tamara Peeters

www.n-va.be/wuustwezel
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


