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Wij wensen u van harte een mooi en gezond 
2014, met veel hartverwarmende momenten, 
boeiende ontmoetingen en inspirerende uitda-
gingen. 

Een warm 2014 
gewenst!

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel
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Een jaar van weinig werken
Sinds een jaar zit CD&V op de oppositiebanken. Een bittere pil, ze-
ker na ons harde werk van zoveel jaren. Het werd echter snel dui-
delijk dat onze ploeg de zaken goed moet opvolgen. Het gebrek 
aan kennis en ervaring van de nieuwe meerderheid doet Wijne-
gem geen deugd. Vóór de verkiezingen spraken ze van verande-
ring, behoud van het ‘echte’ Wijnegem, een frisse wind, inspraak 
voor allen… We moeten vaststellen dat daar na 1 jaar niet veel van 
te merken is. We geven u graag een overzicht:

Januari
De nieuwe meerderheid wijzigde, zonder 
gehoor te geven aan ons protest, de sa-
menstelling van de GECORO (Gemeen-
telijke Commissie Ruimtelijke Ordening). 
Daardoor zijn nog wel werkgevers, zelf-
standigen en bedrijven vertegenwoordigd, 
maar geen werknemers meer. Vreemd, 
want de inrichting van de gemeente gaat 
ook hen aan, het gaat toch om hun woon-
omgeving.
Misplaatst trots was de nieuwe schepen 
van Onderwijs bij de voorstelling van 
de brochure voor het inschrijven van 
kinderen op school. Het systeem werd 
uitgewerkt door onze meerderheidsploeg 
in de vorige bestuursperiode.

Februari
Het budget van 2013 werd voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Dit was de pro 
forma begroting die het vorige college 
had opgesteld. De nieuwe meerderheid 
had niet de moeite genomen er een eigen 
stempel op te plakken, er eigen plannen in 
te verwerken.
De verdeling van de bevoegdheden van 
de schepenen moesten we lezen in de 
notulen van het college en in de kranten. 
Tot zover het actief  informeren van de 
gemeenteraad.

Maart
In 2012 bestelden we outdoor fitnes-
stoestellen om te plaatsen in de tuin van 
’t Gasthuis, dicht bij de Meidoorn en 
het rusthuis, zodat de senioren voor wie 
de toestellen bedoeld zijn, er maximaal 
gebruik van zouden kunnen maken. De 
nieuwe meerderheid verplaatste ze naar 
het sportcentrum. Een gemiste kans om 
van de tuin van ’t Gasthuis nog meer een 

mooie en veelzijdige ontmoetingsplaats te 
maken.
In tijden van crisis moet iedereen een duit 
in het zakje doen. Raadsleden moeten dus 
niet de maximumvergoeding krijgen. We 
kregen echter geen antwoord op de vraag 
hoe de schepenen bijdragen. Wij vroegen 
ook of  de afgevaardigden in de intercom-
munales zouden aandringen om daar de 
tering naar de nering te zetten. Wij heb-
ben hier nog geen resultaat van gezien.
Verplaatsingskosten van gemeenteraads-
leden voor studiedagen of  vergaderingen 
kunnen worden terugbetaald. De oppo-
sitie vroeg een toevoeging aan dat artikel 
van het huishoudelijk reglement, nl. dat 
het openbaar vervoer gebruikt zou wor-
den wanneer mogelijk. De meerderheid 
(die toch pretendeert een groene inslag te 
hebben) wees dit af.

April
In haar communicatie n.a.v. de verkiezin-
gen zei de meerderheid de plannen voor 
de aanleg van de parking in het park te 
willen wijzigen. Tijdens vorige legisla-

tuur hadden we nochtans veel studiewerk 
verricht en meerdere opties bekeken. De 
nieuwe ploeg koos echter voor uitstel en 
opnieuw opties bekijken. De aannemer 
moest zijn werken stilleggen. De gemeen-
te moet nu een grote schadevergoeding 
betalen. Er is trouwens geen uitsluitsel of  
de plannen überhaupt gewijzigd zullen 
worden.

Juni
Een half  jaar moesten we wachten op een 
bestuursakkoord. We hadden uiteraard 
bedenkingen, maar gaven ook suggesties 
en aanvullingen. Eén van de schepenen 
vond echter dat de gemeenteraad geen 
zaken heeft met een bestuursakkoord.
Gemeenten zijn verplicht een retributie te 
heffen op het ophalen van grof  vuil. Het 
bedrag daarvan moet liggen tussen € 10 
en € 120 per m². Het gemeentebestuur 
legde de retributie vast op € 25. Voor het 
ophalen van het huisvuil koos men wel 
voor het minimumbedrag. Waarom kon 
dat ook niet voor het grof  vuil?
CD&V is voorstander van milieuvrien-
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delijke maatregelen en vindt dat de 
gemeente daarin een voortrekkersrol kan 
opnemen. De impulsieve aankoop van 3 
elektrische pick-ups is echter een te zware 
aanslag op de gemeentekas. De ontwikke-
ling van dergelijke wagens zit in een vroeg 
stadium. Wij vinden het verstandiger om 
enige jaren de evolutie ervan op te volgen 
en desgevallend gefaseerd tot aankoop 
over te gaan. Wijnegem vervangt in 1 
klap bijna alle pick-ups. Omwille van de 
prijs werden kleine modellen met minder 
laadvermogen gekozen. Bij koude is hun 
bereik aanzienlijk kleiner. De werkman-
nen moeten dan sneller terug naar het 
magazijn, waardoor manuren verloren 
gaan. Dat de werkmannen in een testfase 
vóór aankoop de pick-ups negatief  beoor-
deelden, kon het gemeentebestuur niet 
afhouden van een ondoordachte uitgave 
van € 120 000. Dat is waanzin.
Dat er in tijden van crisis en besparin-
gen een half  miljoen besteed wordt aan 
domein De Leeuw, een site met bouwval, 
kans op overstroming en zonder enig idee 
van bestemming, daar kunnen wij niet 
mee akkoord gaan.

Oktober
Het sociale woonproject aan de Salvialaan 
heeft vertraging opgelopen. Zowel de 
gemeente als de sociale woonmaatschap-
pij speelt hier een rol in. De mensen die 
intekenden op het project, worden echter 
niet op de hoogte gesteld. Dat getuigt niet 
van goede communicatie.
Het bestuur wil voor € 57 000 een telesco-
pische tribune aankopen voor activiteiten 
in ’t Gasthuis. Een pak geld, zeker omdat 
men niet kan zeggen welke vereniging 
ernaar vroegen en hoe vaak de tribune 
van pas zou komen.
Zou het bestuur het reglement van de 
GAS-boetes uitbreiden? Wat met de be-
straffing van minderjarigen? GAS-boetes 
kunnen een zeer handig instrument zijn, 
indien juist gehanteerd, maar de meerder-
heid heeft er geen mening over. Meer nog, 
a.d.h.v. besprekingen binnen de politie-
zone zou ze een standpunt bepalen. De 
omgekeerde wereld! Men bepaalt toch 
eerst een standpunt en treedt dan in on-
derhandeling? Men laat de eigen visie toch 
niet afhangen van die van anderen?
Het bestuur is ervan overtuigd dat een 

Aldi aan de Dorenboslaan geen verkeer-
sproblemen zou veroorzaken. Dat lijkt 
ons toch wel straf. We betwijfelen ook 
of  de locatie vlak bij het shoppingcenter 
ideaal is voor een discount-supermarkt. 
Benieuwd hoe dat verder verloopt.

November
Een jaar na de handdruk tussen Durf! 
en N-VA was de meerjarenplanning nog 
steeds onder constructie.
We vragen naar reflectoren aan de beton-
nen driekhoeken op de plaatsen waar men 
de trambedding kan oversteken, zodat ze 
beter zichtbaar zijn voor autobestuurders. 
We vragen naar schuilhuisjes voor bus en 
tram, een oplossing voor het gepiep van 
de tram, de signalisatie van de werken aan 
Annuntia en de parking in het park, de 
stand van zaken m.b.t. de sluis... Zaken 
waarover de Wijnegemnaar ons aan-
spreekt. Zaken ook waarvan de oppositie 
van vorige bestuursperiode, die nu in de 
meerderheid zit, vond dat wij ze onvol-
doende opvolgden, maar waarover zij nu 
bitter weinig kunnen zeggen.

Meerderheid verwart daadkracht met dadendrang
Zes jaar geleden kampte het gemeenteonderwijs met een tekort 
aan leerlingen. Momenteel is de vraag groter dan het aanbod. Het 
tij kan snel keren. De inrichting van een bubbelklasje vorig jaar 
bracht een goede oplossing. In het kader van een langetermijnplan 
spraken we met verschillende partners. De verkiezingen verlegde 
echter de kaarten. Een nieuw bestuur is nu aan zet. Een bestuur dat 
een heel andere visie heeft en dus worstelt met de beslissingen die 
wij eerder namen. Achter haar plan voor de bouw van een nieuwe 
school in de Kasteellei kunnen wij ons niet scharen.

Waarom de school wegtrekken uit het 
centrum van het dorp? Ouders die zo-
wel een kind in de lagere school hebben 
als in de kleuterschool, zullen heel Wij-
negem moeten doorkruisen. Kinderen 
die komen wonen in de nieuwe sociale 
woonwijken in het dorp of  op de site 
van d’Oude Kaars kunnen de huidige 
schoollocaties makkelijk bereiken. Een 
trip naar de Kasteellei is verder en 
houdt meer risico’s in. Dat alle ouders 
hun kinderen te voet of  met de fiets 

naar school kunnen brengen, is geen 
economische realiteit.
Wie tijdens de spits vanop de Sto-
kerijstraat, Lindelei, Kasteellei de 
Turnhoutsebaan wil opdraaien, weet 
hoe moeizaam dat gaat. Wanneer het 
nieuwe appartementencomplex langs 
de Stokerijstraat bewoond zal zijn, zal 
de drukte nog toenemen. Als daar nog 
eens schoolverkeer bijkomt, zal de 
chaos niet meer te overzien zijn. En wat 
als domein De Leeuw geëxploiteerd 

zal worden? Hoe komt het trouwens 
dat een groene partij zomaar een stuk 
groen wil opgeven en bebouwen?

Wij stellen ons serieuze vragen bij de 
financiële haalbaarheid van het project. 
Er is ook geen garantie dat Vlaanderen 
een bestemmingswijziging van de grond 
waar men wil bouwen, zal toestaan.
Wij hebben de indruk dat het ge-
meentebestuur wil uitpakken met een 
prestigeproject, zonder de brede gevol-
gen ervan voor de gemeente te willen 
erkennen. Hoewel de meerderheids-
partijen zeggen nog geen beslissing te 
hebben genomen, wordt er alom over 
gecommuniceerd en werden andere 
pistes niet onderzocht. Wij willen er bij 
het gemeentebestuur dan ook op aan-
dringen te onderzoeken welke andere 
mogelijkheden er zijn.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Blik op de toekomst
Vrijdag 21 februari bent u welkom om 19u30 in ’t 
Gasthuis voor een toost op het nieuwe jaar en een 
blik in de toekomst. Staatssecretaris Servais Verher-
straeten komt toelichting geven over de 6de staats-
hervorming. Heel wat bevoegdheden zullen verschui-
ven van het federale naar het Vlaamse niveau, voor 
ieder van ons heeft dit gevolgen. Kom luisteren en 
weet waarvoor u stemt.

Aan de toog
Maandag 17 maart organiseert ACW 
Wijnegem een TOOGPUNT. Kom 
mee babbelen over actuele en heikele 
punten voor onze gemeente.  Dirk de 
Kort, Vlaams parlementslid en oud-
burgemeester van Brasschaat, treedt 
in dialoog over betaalbaar wonen, de 
A102 en het mobiliteitsprobleem in de 
regio, de vierde sluis…  Moderator-
presentator is Herman Gorremans. Af-
spraak om 20u in het parochiecentrum.

EEN GOED GEZIND 2014 VOOR IEDEREEN EEN GOED GEZIND 2014 VOOR IEDEREEN 

KOOP DE ORANJE HANDSCHOENEN, STEUN EEN GOED DOEL.


