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Aanleg fietspaden Bredabaan:  
N-VA wil overlast beperken
Op 14 mei begint de aanleg van twee vrijliggende fietspaden tussen het kruispunt van de Eikendreef met de 
Bredabaan in Gooreind en het kruispunt van de Bredabaan en de Essensteenweg. De fietspaden komen achter 
de grachten te liggen en de huidige rijbaan wordt behouden. “Het is goed dat deze werken worden uitgevoerd,” 
zegt fractievoorzitter Koen Van Putte, “maar de gemeente doet te weinig om de overlast te beperken.”

In de eerste fase worden de bomen en 
struiken gerooid in Gooreind en worden 
er doorsteken voorzien voor de aanleg 
van de riolering en nutsvoorzieningen. 
Tegelijkertijd komt er een tijdelijk fietspad 
langs de oostkant van de rijweg. In deze 
fase mag enkel plaatselijk verkeer door, 
het overige verkeer moet een omleiding 
langs de E19 volgen.

Een tweede fase, de aanleg van nutsleidin-
gen langs de westzijde van de rijbaan, start 
op 6 augustus aanstaande en duurt tot 21 
december 2018. Tussen 1 januari 2019 en 
5 april 2019 volgt dan de aanleg van de 
riolering en het fietspad langs deze zijde.

Van 22 april 2019 tot 13 september 2019 
zullen de nutsmaatschappijen langs de 
oostzijde van de rijweg hun werkzaam- 
heden uitvoeren. Fietsers zullen dan 
gebruik kunnen maken van het nieuw 
aangelegde fietspad langs de westzijde.

Van 23 september 2019 tot 14 februari 
2020 zal het fietspad aan de oostkant 
definitief vorm krijgen.

N-VA wil overlast tot minimum 
beperken

De werken zullen dus in totaliteit negen-
tien maanden in beslag nemen. Aangezien 
de Bredabaan een belangrijke verkeers- 
ader is, drong fractievoorzitter Koen Van 
Putte er in de gemeenteraad op aan de 
overlast tot een minimum te beperken. 
Tot onze spijt moesten wij echter verne-
men dat de Bredabaan volledig zal worden 
afgesloten voor drie weken, een periode 
die volgens onze fractie korter had  
gekund. De N-VA is wel verheugd dat er 
een tijdelijk fietspad zal worden aange-
legd. Zo blijft de hinder in ieder geval 
voor de fietsers tot een minimum beperkt.

Koen VAN PUTTE,  
fractievoorzitter  
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Gastspreker: Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau

8 april: Aperitiefgesprek met Fons Duchateau in ’t Schoolhuis 
21 april: N-VA Babbeltoer in Wuustwezel
9 juni: N-VA Babbeltoer in Loenhout
30 juni: Diner
15 juli: Aperitiefgesprek met Bert Wollants
1 september: Verkiezingsmeeting met Liesbeth Homans

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!
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Lowie Anthonissen: jongste kandidaat van  
Vlaanderen
Wij laten u hier kennismaken met de jongste medewerker van N-VA Wuustwezel. Hij zal een plaats 
krijgen op de kieslijst van de N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Vermits 
Lowie pas één dag voor die verkiezingen de verplichte leeftijd van 18 jaar bereikt, zal hij ongetwijfeld 
de jongste kandidaat in Vlaanderen zijn die zal strijden voor een zetel in de gemeenteraad. Lowie stelt 
zich kort aan u voor.

Wie is Lowie Anthonissen?
Ik ben geboren en getogen in Wuustwezel en ik ben van plan om hier te blijven. Ik zie mijzelf 
als iemand met veel sociaal contact, zonder schrik zijn eigen mening te uiten. Ik ben ook 
graag op de hoogte van wat er in onze gemeente gebeurt.

Waarom koos je voor de N-VA?
Ik koos vooral voor de N-VA omdat ik Vlaamsgezind ben en ik mij volledig kon vinden in 
de standpunten van de partij. De N-VA wil echt iets doen aan de problematiek in ons land, 
vandaar mijn keuze. Ik heb mijn Vlaamse ingesteldheid kunnen doortrekken toen ik de 
mogelijkheid kreeg om mee in het bestuur van Jong N-VA Wuustwezel te stappen. Die kans 
heb ik dan ook meteen met beide handen gegrepen. 

Hoe zie je de toekomst van N-VA Wuustwezel en jouw persoonlijke politieke toekomst?
Ik zie voor de N-VA in Wuustwezel een rijke toekomst. Ik wil me absoluut inzetten voor een samenleving waarin zowel  
jongeren als ouderen zich goed voelen.

Geslaagde nieuwjaarsreceptie
Op 4 februari organiseerde onze afdeling, in samenwerking met 
N-VA Brecht, haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ‘t Schoolhuis 
in Gooreind. Tot ons genoegen mochten wij een groot aantal 
geïnteresseerden begroeten.
Minister van Defensie Steven Vandeput hield een interessante toespraak over 
het Belgisch leger en gaf toelichting over de internationale samenwerking op 
het vlak van defensie.

Ook het optreden van a-capellazanggroep De Lange Asem werd fel gesmaakt 
door het aanwezige publiek.

Uiteraard sloten 
we dit geslaagde 
evenement af 
met een natje 
en een droogje, 
aangeboden 
door onze afde-
ling.

Minister VANDEPUT hield een interessante 
toespraak over het Belgisch leger.

Zangroep De Lange Asem Het talrijk aanwezige publiek.
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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 de straatverlichting in de Theo Verellenlaan in Gooreind een tijdlang om 23 uur gedoofd en ’s morgens weer  
ontstoken werd.

  dat er op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Wuustwezel 155 personen aanwezig waren.

  dat onze communicatieverantwoordelijke een protestlied schreef over de gebeurtenissen in Catalonië. Dat kan  
gedownload worden via iTunes en Spotify onder de zoekterm ‘Libertat! Ciebie’.

  dat de fiets- en wandelverbinding tussen De Poort van het Platteland in Wuustwezel en het domein van de Fransiscanessen 
in Gooreind er wellicht dit jaar nog komt. 

  dat onze afdeling nu ook met een N-VA-caravan op babbeltoer gaat in verschillende wijken van onze gemeente. 

N-VA steunt verzelfstandiging woonzorgcentrum 
Sint-Jozef
De OCMW- en gemeenteraad van Wuustwezel en de raad van bestuur van vzw Amate hebben  
unaniem beslist dat de nieuwe vzw Woonzorg Wuustwezel wordt opgericht. Daarin worden het 
woonzorgcentrum Sint-Jozef van het OCMW en het woonzorgcentrum Amandina van Amate  
ondergebracht.

Derde keer, goede keer
OCMW-raadslid Werner Vanden Eynden: “Het dossier dat 
deze keer op tafel lag was een goed dossier, in tegenstelling 
tot de twee vorige. We zien nu een veel beter engagement 
van de verschillende actoren, een betere verbintenisverkla-
ring, er wordt meer ingezet op zorg en het gelijkheids- 
beginsel werd gerespecteerd.”

800 000 euro minder per jaar
Er bleek ook een verschil te zijn van 800 000 euro per  
jaar tegenover de twee vorige dossiers. Ook de bouw van 
een nieuw woonzorgcentrum werd opgenomen en  
speelde hierin mee. Er werd in ieder geval een gezonde 
onderhandeling gevoerd waarbij deze keer, door input  

van een aantal experts, een stevig en haalbaar financieel 
plan werd voorgelegd.

N-VA woog op beslissing
“Alle partijen werkten constructief mee aan een oplos-
sing”, zegt Werner Vanden Eynden. “De nodige tijd werd 
uitgetrokken om tot een goed en voor allen verdedigbaar 
akkoord te komen. Met het geld dat nu minder zal worden 
uitgegeven kunnen er andere noodzakelijke investeringen 
in Wuustwezel gebeuren.”

De N-VA was zeer verheugd dat er maximaal rekening 
werd gehouden met haar eerdere opmerkingen. Om deze 
redenen kreeg het voorstel uiteindelijk ook de steun van de 
N-VA-fractie, zowel in de OCMW- als in de gemeenteraad.

Het woonzorgcentrum van het OCMW en woonzorgcentrum 
Amandina worden in de nieuwe vzw Woonzorg Wuustwezel 
ondergebracht.

OCMW-raadsleden Werner VANDEN EYNDEN, 
Martine DERUYTTER en Jos VAN HASSELT. 
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


