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iedereen inbegrepen

Verschuivingen

We zijn nog altijd aan het begin van 2013, dus we willen jullie 
graag een mooi en hartverwarmend jaar toewensen, met veel 
geluk en een goede gezondheid.
Niet alleen het jaar is gewisseld, op 1 januari is ook een nieu-
we bestuursperiode begonnen. Een nieuwe bestuursploeg 
heeft plaatsgenomen in het gemeentehuis.
Voor ons betekent dat een stukje afscheid nemen. De ge-
meenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 hebben im-
mers heel wat verschuivingen teweeggebracht. Wijnegem 
ontsnapte niet aan de beweging die zich voordeed in heel de 
rand rond Antwerpen.

Lees het hier, op pagina 4!
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36 jaar was hij politiek actief 
in Wijnegem en 13 jaar lang 
was hij onze burgemeester. 
Op tevredenheidsenquêtes 
scoorde hij steeds hoog en ook 
de oppositie apprecieerde zijn 
aanpak. Sinds 1 januari is hij op 
pensioen, maar we kunnen nog 
altijd op hem rekenen. Graag 
geven we het woord aan Leo 
Carpentier

- Doorheen uw politieke carrière heeft 
u heel wat gedaan voor en in onze ge-
meente. Op welke verwezenlijkingen in 
die periode bent u het meest trots?
In de loop van al die jaren zijn er toch 
heel wat grote projecten uitgewerkt die 
de dienstverlening in onze gemeente 
sterk hebben verbeterd. En dit alles 
zonder belastingverhogingen. Toen ik 
schepen van sport was bijvoorbeeld, 
heb ik mee geijverd voor meer sport-
infrastructuur in ons dorp. Zo werd 
o.a. het sportcentrum aan de Kasteel-
lei geopend en kwamen er een heel 
aantal sportterreinen bij. Later heeft 
Paul Heyvaert als schepen van Sport 
deze infrastructuur prima beheerd. 
Opmerkelijk is toch ook de uitbreiding 
van het gemeentehuis, met een knappe, 
moderne aanbouw en natuurlijk de 
vernieuwing van ’t Gasthuis tot een 
toegankelijk en levendig gemeenschaps-
centrum. In de laatste legislatuur werd 

gezorgd voor opvang in de zorgsector 
voor personen van alle leeftijden door 
het bouwen van een nieuw rusthuis, de 
komst van serviceflats in De Meidoorn 
en de opening van kinderopvang Het 
Speelnestje. De uitbouw van deze zorg-
voorzieningen in Wijnegem is uiteraard 
mee te danken aan OCMW-voorzitter 
Maria Pacquée-Rombouts die zich daar-
voor steeds sterk heeft ingezet.

- Ook inzake mobiliteit werd veel voor-
uitgang geboekt. 
Inderdaad. Dankzij de aanleg van 
fietspaden langs de Koolsveldlaan, de 
Houtlaan en de Merksemsebaan kun-
nen fietsers zich veel veiliger door de 
gemeente bewegen. Tenslotte hebben 
we serieuze inspanningen geleverd voor 
de jeugd van Wijnegem. Zij kregen, 
onder begeleiding van onze schepen 
van Jeugd Liesbeth Verstrepen, een 
nieuw jeugdontmoetingscentrum in een 
modern en architecturale knap gebouw 
met uitzicht op het kanaal.

- Hoe voelt het om na 36 jaar afscheid 
van de politiek nemen?
Lang voor ik in Wijnegem terecht 

Verschuivingen
Hoewel de kaarten grondig 
geschud zijn, blijven wij ons 
engagement voor Wijnegem 
en de Wijnegemnaars voortzet-
ten. Vanuit onze nieuwe posi-
tie reiken wij de hand naar de 
meerderheid. Hun bestuurlijke 
ervaring is gering, maar laat ons 
hopen dat ze, net zoals onze 
vorige burgemeester Leo Car-
pentier, oog hebben voor en 
oor hebben naar de hele ge-
meente en de stemmen uit de 
oppositie.

CD&V zal vanuit haar jarenlange 
ervaring als bestuurspartij er op toezien 
dat accenten die wij gelegd hebben, 
behouden blijven. Oog voor diegenen 
die het wat moeilijker hebben, een Wij-
negem waar iedereen zich thuis voelt, 
geen belofte- en cadeautjespolitiek… 
wij blijven erop toezien. Waar nodig 
trekken wij aan de alarmbel.
Openheid, we hebben er met CD&V 
hard aan gewerkt en dat willen we 
blijven doen. We roepen de meerder-
heidspartijen dan ook op om tijdens 
de besprekingen voor het beleidsplan 
2013-2018 een open visie te ontwik-
kelen en ervoor te zorgen dat iedere 
Wijnegemnaar gehoord kan worden en 
betrokken wordt bij dit proces.
Tot slot een woord van dank. Aan al 
onze kiezers en sympathisanten, voor 
hun steun en vertrouwen in aanloop 
naar, tijdens en na de verkiezingen.
Dankjewel ook aan onze bestuursploeg 
die op 31 december 2012 haar laatste 
werkdag had. Onze burgemeester, 
schepenen, OCMW-voorzitter, ge-
meente- en OCMW-raadsleden hebben 
zich altijd ten volle ingezet voor onze 
gemeente en steeds knap werk verricht. 
En tenslotte een warmhartige dank aan 
al onze leden die zich blijven engage-
ren. Laten we er samen voor blijven 
ijveren dat Wijnegem een fijne gemeen-
te kan blijven, waar het goed is om te 
wonen.

“Die nachtelijke telefoontjes 
van de politie mis ik echt niet”
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Bij het begin van het nieuwe jaar
staan wij met onze wensen klaar.

En bij het begin van deze nieuwe 
legislatuur wensen wij Wijnegem een 
goed bestuur. 

Een bestuur met een visie op korte en 
op lange termijn, met oog voor elke 
inwoners’ welzijn.

Met een hart voor jong en oud, voor 
arm en rijk, waar iedereen kansen krijgt, 
aan elkaar gelijk. 

Een beleid zonder beloften, maar met 
daden, dat mensen weten waar ze aan 
toe zijn, zonder te moeten raden. 

Een gemeente waar verenigingen thuis 

zijn. Een Wijnegem dat staat op zich-
zelf, al zijn we klein.

Een beleid met een sterke sociale inslag
en waar ook al eens gelachen worden 
mag.

Een bestuur dat gaat voor Wijnegem 
en niet enkel voor haar ideologie, een 
beleid met respect voor onze historie.

Respecteer en motiveer het personeel, 
want voor hen is geen moeite teveel.

Aan de ene meerderheidspartij wensen 
we de moed om te zorgen voor Wijne-
gems financieel goed

en geen uitgavenavonturen aan te gaan
die de core business van een gemeente 

te buiten gaan.

Aan de andere partij wensen we de 
moed, de energie en de daad
om te zorgen dat Wijnegem niet als 
vazal van Antwerpen ten onder gaat.

Van ons mag u oppositie verwachten, 
uiteraard.
Wij zetten ons volop in voor Wijne-
gem, want dat is het waard.

Misschien soms kritisch, maar met 
slechts één doel voor ogen:
het belang van Wijnegem en haar men-
sen is wat wij beogen. 

Liesbeth Verstrepen

Gemeenteraadslid

“Die nachtelijke telefoontjes 
van de politie mis ik echt niet”

Nieuwjaarsbrief aan de nieuwe bestuursploeg

kwam, had ik al kennis gemaakt met 
het politieke wereldje. Mijn vader was 
immers ook politiek geëngageerd. Hij 
heeft mij geleerd om altijd open te 
staan voor alle mensen, ongeacht hun 
partijkleur of  overtuiging. Het mooiste 
aan de politieke stiel vind ik het helpen 
van mensen en nieuwe mensen leren 
kennen. Vooral als burgemeester kwam 
dit aspect naar voor. Ik heb altijd ge-
probeerd om zo veel mogelijk mensen 
te ontmoeten en een luisterend oor 
voor hen te zijn.

- Het is uiteraard een beetje raar om na 
36 jaar afscheid te nemen. 
Wel doet het deugd dat die verantwoor-

delijkheid nu van mij af  valt. Vooral de 
nachtelijke telefoontjes van de politie 
mis ik echt niet. Natuurlijk had ik wel 
liever een andere verkiezingsuitslag 
gezien, want nu is het afscheid toch een 
beetje bitter.

- Wat zou u graag nog in Wijnegem 
zien gebeuren in de toekomst?
In de vorige legislatuur waren we reeds 
begonnen met plannen om de dorps-
kern aantrekkelijker te maken en het 
verkeer er te vertragen en om te leiden. 
Het is jammer dat we deze plannen 
nu niet verder kunnen uitwerken en 
realiseren, maar ik hoop toch dat het 
huidige bestuur hierop verder bouwt. 

- Hoe ziet u de toekomst van CD&V in 
Wijnegem?
Ik ben er zeker van dat de hele ploeg 
even geëngageerd blijft voor onze 
gemeente. 
Ik voel dat onze mensen nog steeds 
veel ideeën hebben en het beste voor-
hebben voor Wijnegem. 
CD&V zal zeker en vast contact blijven 
houden met de vereniging en een 
vinger aan de pols blijven houden in 
het gemeentebestuur. Natuurlijk hoop 
ik dat we zo na verloop van tijd terug 
kunnen besturen en we bij de volgende 
verkiezingen terug naar ons vroegere 
niveau kunnen gaan en mee de ge-
meente kunnen besturen.
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Verschuivingen binnen onze ploeg
Niet alleen binnen het gemeentebestuur, ook binnen onze eigen ploeg is er een en ander veranderd. 
We geven u graag een overzichtje.

Afscheid
Dat wil zeggen dat we af-
scheid nemen van Walter 
Bresseleers en Christof  De 
Mol als gemeenteraadsleden 
en van Brigit Bresseleers als 
OCMW-raadslid. Ook onze 
voormalige schepen van sport, 
Paul Heyvaert, krijgt het wat 
rustiger. Uiteraard blijven zij 
wel onze ploeg versterken.

Hoeft het nog gezegd? Onze voor-
malige burgemeester Leo Carpentier 
gaat op pensioen. We wensen hem een 
deugddoende tijd toe.

Maria Pacquée-Rombouts heeft 
als OCMW-voorzitter heel wat werk 
verzet. Haar dossierkennis en gedreven-
heid zullen de komende jaren heel goed 
van pas komen in de gemeenteraad en 
de politieraad.

Liesbeth Verstrepen is geen schepen 
van Jeugd meer. Binnen de gemeen-
teraad blijft zij wel opkomen voor het 
welzijn van de jonge en minder jonge 
Wijnegemnaar.

Onze fractievoorzitter in de gemeente-
raad blijft Philippe Michielsens. Hij 
staat klaar om er mee op toe te zien dat 
de nieuwe meerderheidspartijen onze 
gemeente goed besturen.

Onze vertegenwoordiging in de ge-
meenteraad wordt vervolledigd door 
Inge Carpentier. Zij zag al veel van 
haar vader, en zet nu zelf  de eerste 
stappen in de actieve politiek.

Gerlinde Hublin doet haar intrede in 
de ocmw-raad. Zij is daarbinnen ook 
afgevaardigde in het Bijzonder Comité.


