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lossingen zoeken voor situaties die niet eenvoudig zijn. Maar met geduld en begrip lukt dat 
altijd. Hetzelfde doe ik in dossiers die heel de gemeenschap aangaan,” aldus Philippe. Hij is 
immers al zes jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad.
Politiek en besturen zijn hem dus niet vreemd. Zijn vader, Theo Michielsens, was ook nog 
burgemeester van onze gemeente. 
Wij geven hem dan ook heel gemeend ons volle vertrouwen.

Philippe Michielsens 
lijsttrekker op 14 oktober
Onze huidige burgemeester, 
Leo Carpentier, heeft aangege-
ven dat hij zijn sjerp wil door-
geven. Het partijbestuur schuift 
Philippe Michielsens naar voor 
als zijn mogelijke opvolger. Hij 
zal dan ook met veel enthou-
siasme de CD&V-lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
aanvoeren. Huidig OCMW-voor-
zitter Maria Pacquée-Rombouts 
volgt op de tweede plaats.
Philippe is geen onbekende in 
onze gemeente. Hij is al vele 
jaren huisarts en komt dus veel 
in contact met de Wijnegemna-
ren. De ervaring die hij opdeed 
in zijn praktijk, kan hij ongetwij-
feld meenemen in zijn politieke 
loopbaan. “Als huisarts heb ik 
veel aandacht voor het verhaal 
van de mensen. Soms moet ik 
samen met mijn patiënten op-

Nieuwe parking voor voetbalfans
Slijk, diepe putten, geen markeringen… het is niet altijd makkelijk parkeren aan het voetbalterrein. Dat is niet alleen 
een probleem voor voetballers en hun supporters, ook de veiligheidsdiensten hebben moeite om de terreinen op 
een efficiënte manier te bereiken. Na overleg met de voetbalclub en op advies van de sportraad zette de gemeente 
dan ook het licht op groen voor de aanleg van een nieuwe parking. Deze zal nog voor de zomer van 2012 kunnen 
worden aangelegd.
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Multisportterrein biedt voor ieder wat wils

Er komt een multisportterrein naast het zwembad. Zowel jongeren als ouderen vragen hier al langer naar en de 
sportraad gaf  er advies over. Mogelijkheden voor  voetbal, basket, volleybal en badminton  worden  op één  ter-
rein samengebracht.  We  hebben speciale aandacht besteed aan  een veilige ondergrond. Zo werd – om kwetsu-
ren te vermijden – gekozen voor een echte buitensportvloer  in  plaats van goedkopere, maar harde  betonklin-
kers.  
Het nieuwe sportterrein zal vrij toegankelijk zijn, waardoor vooral niet georganiseerde, recreatieve sporters er 
hun hart kunnen ophalen. Als alles volgens plan verloopt, is het terrein klaar tegen de zomer. Kinderen, jongeren, 
ouderen, clubs, vaders, moeders, oma’s en opa’s  worden er verwacht om een balletje op te slaan!

Muziek- en woordacademie al 
40 jaar vaste waarde in Wijnegem

In november vorig jaar gaf muziek- en woordacademie Zoltan Kodaly een groot con-
cert ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag. Het komende jaar zullen naar aanlei-
ding van dit robijnen jubileum nog meer activiteiten georganiseerd worden. U hoort er 
ongetwijfeld nog van!

Doorheen de jaren is de muziek- 
en woordacademie van Wijnegem 
sterk uitgebreid. Er zijn ondertussen 
filialen in Schilde en Zoersel, en het 
leerlingenaantal stijgt nog steeds. 
Kinderen met speciale noden (bijv. 
een handicap) vinden hun gading 
binnen het project ‘inclusief  onder-
wijs’.

Het is fijn te merken dat kinderen 
niet alleen op school willen leren 
en dat volwassenen hun creativi-
teit willen blijven ontwikkelen. Het 
volgen van deeltijds kunstonderwijs 
verruimt de blik op de wereld en 
doet dingen ontdekken die daarvoor 
ongekend waren. Je begint aan iets 
en na verloop van tijd sta je versteld 
van wat je kan. Wat je leert in de les 
muziek of  woord neem je mee voor 
altijd, ook buiten het klaslokaal.
Voor CD&V is het behoud en de 

verdere uitbouw van de academie 
dan ook een belangrijk aandachts-
punt. De hoge kwaliteit van het 
onderricht in de academie is gekend 
tot ver buiten de gemeentegrenzen, 
dat moet zo blijven. Voor CD&V 
moet de muziek- en woordacademie 
alle kansen krijgen om een open 
instelling te zijn, die in verbinding 

staat met de gemeenschap en er 
creativiteit mee kan uitwisselen. 
Denk aan de optredens op verschil-
lende locaties, de samenwerking met 
de harmonie, de deelname van de 
leerlingen Voordracht aan de voor-
leesdag in de rusthuizen, de samen-
werking met de scholen, het uitwis-
selingsproject met Polen enz.

Gemeentelijke muziek- en woordacademie De Notelaar: waar elke leerling zich goed 
voelt
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Aanleg parking De Swaen goede zaak voor kastanjebomen
Parkeren in de dreef van het park is geen pretje: uw auto moet diepe putten trotseren, 
uw schoenen worden vuil door zand en slijk en de kastanjebomen raken beschadigd 
door openslaande deuren of onvoorzichtige chauffeurs. Om de mensen die vrijdags 
naar de markt komen of een begrafenis bijwonen toch de mogelijkheid te geven veilig 
te parkeren, werd beslist om een parking aan te leggen achter restaurant De Swaen. 

De aanleg van een parking achter De 
Swaen kadert in het Masterplan voor 
Wijnegem, dat een herinrichting van 
het hele dorpscentrum beoogt. Bij de 
opmaak van dit plan oordeelde het 
Agentschap Natuur en Bos van de 
Vlaamse Gemeenschap dat de dreef  
die nu als parking wordt gebruikt, in 
ere moet worden hersteld. Ze behoort 
immers integraal bij het park, auto’s 
horen er dus niet thuis. Een visie die 
CD&V zeker en vast kan bijtreden.

In samenwerking met een land-
schaps- en stedenbouwkundig bureau 
werd gezocht naar een oplossing. 
Die bestaat erin een nieuwe parking 
te voorzien net achter De Swaen en 
omgeven door groen. De dreef  krijgt 
een make-over en wordt enkel toegan-
kelijk voor fietsers en voetgangers. 

Een uitgewerkt, maar niet definitief   
voorstel  werd  met de omwonenden 
zeer kritisch  besproken. Het uitein-
delijke plan werd in januari aan de 
gemeenteraad voorgelegd en goedge-
keurd. De parking zal plaats bieden 
aan zo’n 65 wagens. De inrit komt 
volledig op het terrein van De Swaen, 
parallel met de Molendreef.
De Molendreef  wordt aan de Turn-
houtsebaan afgesloten voor  auto’s. 
Enkel fietsers en voetgangers krijgen 
nog toegang. Vooral onze school-
kinderen  zullen hiervan dankbaar 
gebruik maken.
De uitrit van de nieuwe  parking kruist 
de kastanjedreef, zodat auto’s via de 
Pastorijlaan weg kunnen.
De Pastorijlaan wordt heraangelegd  
in een  verkeersveilige zone 30. Door 
deze verkeersremmende maatregelen, 
vermijden we er sluipverkeer.

In de dreef  naar het park komt een 
verharde strook voor voetgangers en 
fietsers. Hiermee komen we tegemoet 
aan de vraag van Natuur en Bos.
De bewoners van de Molendreef   
kunnen hun straat bereiken via de 
watertoren. Ook de toegang tot de 
garages in de Molendreef  blijft ge-
waarborgd.

CD&V  staat positief  tegenover deze 
plannen. Ze komen niet alleen de 
verkeersveiligheid ten goede, ook het 
groenbehoud krijgt een oppepper. 
Veranderingen zijn natuurlijk altijd een 
beetje aanpassen. We doen er in ieder 
geval alles aan om in samenspraak 
met de bewoners van de omliggende 
straten tot een compromis te komen 
dat aandacht heeft voor zowel de vei-
ligheid van verkeersgebruikers als het 
comfort van de omwonenden.

Dankjewel, adviesraad!
U ziet het, er beweegt wat in Wij-
negem voor de sporters, of  ze nu 
lid zijn van een club of  liever op 
zichzelf  sporten. We willen dan ook 
van de gelegenheid gebruik maken 
om de sportraad te danken voor 
haar goede samenwerking met de 
gemeente. Het kritische oog en de 
constructieve houding van de sport-

raadleden vormen al vele jaren een 
belangrijke bijdrage in ons sportbe-
leid.
Niet alleen de sportraad, ook de 
andere adviesraden hebben een 
waardevolle stem in de gemeente. 
Adviesraden vertegenwoordigen 
verenigingen en mensen uit het veld. 
Niet alleen vormen ze een toets-

steen voor beslissingen van het ge-
meentebestuur, ze zijn ook een bron 
van goede ideeën. Samen maken we 
er iets van. We hopen dan ook dat 
we in de toekomst op een positieve 
manier kunnen blijven samenwer-
ken.

Auto’s uit de parkdreef verhuizen naar de parking achter De Swaen
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Vik Werrebroek
(viktor.werrebroeck@pandora.be)
www.wijnegem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Kleuters van Notendopje zeker van plaats in De Notelaar
De kleuters die vandaag school lopen in het Notendopje hoeven niet meer te vrezen 
voor plaatsgebrek in de lagere school De Notelaar. Door eenmalig een bijkomende klas 
in het eerste leerjaar in te richten, heeft het gemeentebestuur gehoor gegeven aan de 
vrees van vele ouders en voor hun kinderen voldoende plaatsen gecreëerd om naar 
school te kunnen blijven gaan in Wijnegem.

Wijnegemse kindjes krijgen voorrang 
in kinderopvang
De kleuter- en lagere scholen van Wijnegem kennen een 
groot succes omwille van hun kwaliteitsvol onderwijs. In 
onze gemeente willen we met onze  buitenschoolse kin-
deropvang  De Wolk aan de Kosterijstraat daar naadloos 
op aansluiten met als gevolg dat onze dienstverlening 
aan jonge ouders  een stijgend succes kent.

Niet alleen Wijnegemse ouders zoeken opvang voor hun kinderen in onze 
gemeente. Ook van buitenaf  is er veel vraag. Omdat het aantal plaatsen echter 
beperkt is en wij in eerste plaats onze eigen inwoners willen verder helpen, 
werden de toelatingsvoorwaarden tot de buitenschoolse kinderopvang De 
Wolk dan ook aangepast. Zo zullen kinderen die in Wijnegem wonen, voortaan 
voorrang krijgen. Net als kinderen van wie er al (een) broertje(s) of  zusje(s) in 

Het derde kleuterklasje van het No-
tendopje telt 50 kinderen. Uiteraard is 
het voor de ouders het makkelijkst en 
voor de leerlingen het meest aange-
naam om in dezelfde gemeente naar 
school te kunnen blijven gaan. Leer-
lingen van het Notendopje stromen 
normalerwijze dan ook door naar De 
Notelaar.

Daar bestaan per leerjaar twee klasjes 
en volgens het reglement mag een 
klasje niet meer dan 25 leerlingen tel-
len. In de wetenschap dat niet alleen 
kinderen van het Notendopje, maar 

ook andere kinderen (ook van buiten 
Wijnegem) naar De Notelaar willen 
gaan, vreesden heel wat ouders geen 
plaats meer te vinden in De Notelaar. 
Aan kleuters van het Notendopje kan 
immers geen voorrang worden gege-
ven, omdat deze kleuterschool tot het 
gemeenschapsonderwijs behoort en 
de Notelaar gemeentelijk onderwijs is.

De gemeente besliste dan ook om 
volgend schooljaar eenmalig een 
extra klasje in te richten in het eer-
ste leerjaar van De Notelaar. Op 
lange termijn kan dan de regelgeving 

worden aangepast, zodat kinderen 
uit Wijnegem voorrang krijgen in het 
gemeentelijk onderwijs – dat is nu niet 
mogelijk. We zijn vanuit de gemeente 
ook gesprekken gestart met andere 
inrichtende machten om te kijken op 
welke manier we samen eventueel een 
uitbreiding van het aanbod aan kleu-
ter- en lager onderwijs in Wijnegem 
kunnen realiseren. De komende ver-
kavelingen voor sociale woningbouw 
zullen immers nieuwe jonge gezinnen 
aantrekken. Ook hun kinderen gaan 
natuurlijk graag naar school in eigen 
gemeente.

De Wolk wordt opgevangen of  wiens 
ouders in Wijnegem werken. Aange-
zien de toestroom in de kinderopvang 
samenhangt  met de leerlingenpopula-
tie in de scholen in Wijnegem, zouden 
deze toelatingsvoorwaarden ook de 
druk op onze scholen kunnen verlich-
ten.  De directies van de verschillende 
scholen werden hierover ingelicht en 
hebben hun medewerking toegezegd.


