
Vernatting van de Kalkense Meersen
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zette de Kalkense Meersen, die grotendeels op 
Schellebels grondgebied liggen, onder water. Ze deed dat op een werkbezoek eind januari.

Tijdens haar bezoek aan de Kalkense Meersen veranderde de minister de instellingen van het 
pompgemaal. Op die manier blijft er meer water in het natuurgebied van zo’n 600 hectare staan. 
“De vernatting is de eerste stap om het gebied weer in volle glorie te herstellen en als klimaatbuffer 
te laten fungeren”, vertelde Demir.

Met de actie toont onze partij aan dat ze bezorgd is om het klimaat en het natuurbehoud. De 
N-VA-minister kreeg dan ook veel felicitaties uit verschillende hoeken. De beheerders van de Kal-
kense Meersen zien een oude droom in vervulling gaan. Ook onze fractieleidster Evi Rasschaert 
was aanwezig op het belangrijke moment voor onze regio.

Samen komen we erdoor!’
‘Nog even volhouden. 

Steun onze lokale 
handelaars!
Op de gemeenteraad van eind januari 
werd er gedebatteerd over ons voorstel 
om de lokale handelaars te ondersteunen.

Onze-N-VA-fractie stelde voor om gedu-
rende de coronacrisis in ieder gemeentelijk 
infoblad, beter bekend als ‘de Warmste 
Gazette’, een spaarkaart te plaatsen. Die 
kaart kunnen de inwoners uitknippen en 
meenemen wanneer ze lokaal gaan win-
kelen. Ondanks het leuke idee, moesten 
we het oorspronkelijke plan wat verfijnen 
gezien de strikte veiligheidsmaatregelen.

Invulstroken en tombola
Uiteindelijk beslisten we om voor het idee 

van invulstroken te gaan. In elke ‘Warmste 
Gazette’ zouden er 20 invulstrookjes ko-
men. Per aankoop bij een lokale handelaar 
zou je dan één ingevuld strookje in een 
doos kunnen stoppen. Tijdens het eerste 
‘coronavrije’ evenement in onze gemeente 

willen we met de binnengebrachte strook-
jes graag een grote tombola organiseren. 
Onze fractie stelt voor dat de gemeente 
de prijzen (bijvoorbeeld aankoopbonnen) 
schenkt. Aangezien er verschillende evene-
menten, zoals de nieuwjaarsreceptie, niet 
doorgingen, beschikt het gemeentebestuur 
over extra budgetten.

Duwtje in de rug
“We hopen dat alle partijen ons voorstel 
zullen goedkeuren”, zegt N-VA-fractielei-
der Evi Rasschaert. “Het is een eenvou-
dige actie die onze lokale handelaars een 
duwtje in de rug geeft. Bovendien zet het 
mensen aan om hun inkopen in eigen ge-
meente te doen. Een evenement met trek-
king van de winnende invulstrookjes kan 
het enthousiasme bij onze inwoners alleen 
maar ten goede komen. Zo heeft iedereen 
weer iets om naar uit te kijken.”

Koop lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Iedereen gevaccineerd
Onze inwoners kunnen zich laten vaccineren tegen het coronavirus in de sporthal van Wetteren. 
Onze N-VA-afdeling hoopt op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Heb je toch twijfels? Contacteer dan je huisarts.

N-VA Wichelen is bereid om oplossingen aan te bieden voor eventuele praktische problemen. Heb je bijvoorbeeld geen vervoer 
naar het vaccinatiecentrum of ben je moeilijk te been? Laat ons dan iets weten via wichelen@n-va.be. 
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 februari.



De cirkel van het sportpark is nog niet rond
Het nieuwe sportpark staat er bijna volledig. De laatste werkzaamheden worden momenteel afgerond. Het nieuwe complex oogt 
mooi. Of het aan alle eisen van onze sportbeoefenaars voldoet, moet nog blijken. Wegens de coronamaatregelen kon er daarom-
trent nog geen echte test gebeuren.

Het nieuwe sportpark moest ook een naam 
krijgen. De meerderheid vond ‘Bellekou-
ter’ goed klinken, maar het park ligt niet 
in de Bellekouter. Op die manier zou er 
weleens verwarring kunnen ontstaan voor 
GPS-systemen. Daarenboven liet het 
gemeentebestuur nadien een unieke kans 
liggen om het sportpark te vernoemen 
naar een zeer belangrijke historische 
vondst op die plaats, namelijk de grootste 
grafcirkel van Vlaanderen.

Historici genegeerd
N-VA-gemeenteraadslid Karel De Jaeger, 
onze bekendste dorpshistoricus, kwam 
zeer goed voorbereid en met doorslagge-

vende argumenten naar de gemeenteraad. 
Hij vroeg de meerderheid om het nieuwe 
sportpark alsnog naar de grafcirkel te 
vernoemen. De burgemeester hield echter 
gedurende twee gemeenteraden de boot af 
en weigerde de redenering van Karel De 
Jaeger en andere historici te volgen.

Bocht van 180 graden
Groot was onze verbazing dan ook toen we 
opeens de naam ‘Sportpark De Cirkel’ in 
het gemeentelijk infoblad zagen verschij-
nen. Het siert de meerderheid dat ze reke-
ning houdt met ideeën vanuit de oppositie, 
alleen jammer dat ze dat niet tijdens een 
gemeenteraadszitting zelf kan. Voor de 

meerderheid is de cirkel van het sportpark 
daarmee rond. Voor N-VA Wichelen zal 
dat pas het geval zijn als onze gemeente 
ook over een degelijke sporthal beschikt.

Een nieuwe bibliotheek voor Schellebelle?
Jaren geleden bestond het plan om op de plaats van het oude klooster een nieuwe bibliotheek te bouwen. Het toenmalige gemeentebestuur 
vond het een beter idee om daar een groot rood � atgebouw neer te planten, zonder sociale of culturele functie. Een gemiste kans.

De bibliotheek van Schellebelle bevindt zich nu in het oud gemeentehuis. Onze gemeente 
mag terecht trots zijn op het werk dat daar geleverd wordt. Alle boeken zijn er snel en 
makkelijk te vinden en je wordt steeds zeer klantvriendelijk behandeld en geholpen. 
Toch heeft de locatie haar limieten. Daarom is N-VA Wichelen voorstander van een 
nieuwe bibliotheek die voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw.

Herbestemming kerk
Binnen een paar jaar zullen er geen erediensten meer plaatsvinden in de kerk van Schellebelle 
en krijgt het gebouw dus een andere bestemming. Waarom de kerk niet omvormen tot een 
grote cultuurzaal waar er plaats is voor een bibliotheek, tentoonstellingsruimte, leeshoeken 
enzovoort? Dromen mag…

Laat de Vlaamse leeuw 
wapperen tijdens de Ronde!

Op zondag 4 april is het weer zover: De Ronde Van Vlaanderen. 
Net zoals bij de vorige editie is het omwille van de corona-
maatregelen jammer genoeg nog niet toegelaten om langs het 
parcours te supporteren. Laat daarom van thuis uit onze fiere 
Vlaamse leeuw wapperen bij de doortocht van de renners!

wichelen@n-va.be
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Karel De Jaeger volgt Paulien Van Velthoven defi nitief op
Paulien Van Velthoven zal niet meer terugkeren als gemeenteraadslid na haar buitenlandse stage. Onze N-VA-fractie wil Paulien 
graag bedanken voor haar inzet de voorbije jaren. Ze blij�  een politiek talent die we zullen koesteren binnen onze partijwerking. 

“Na lang nadenken, heb ik besloten om mijn mandaat niet opnieuw op te nemen. Ik heb uit mijn 
Erasmusperiode geleerd dat ik nog meer internationale ervaring wil opdoen. Ik overweeg even-
tueel nog een buitenlandse stage of een nieuwe studie in mijn masterjaren”, laat Paulien weten.

Haar opvolger, Karel De Jaeger, slaagde er op een indrukwekkende wijze in om op zeer korte 
tijd zijn stempel te drukken in de gemeenteraad. Karel blijkt een echte aanwinst te zijn, die 
dankzij zijn uitgebreide dossierkennis en taalvaardigheid een grote meerwaarde is tijdens de 
debatten. N-VA Wichelen blijft van zich laten horen!

Op zoek naar gepaste 
hondenlosloopweides
Eén op de vier gezinnen in Vlaanderen hee�  
minstens één hond, maar niet iedereen beschikt 
over een tuin. Honden zijn pas gelukkig en gezond 
als ze ergens vrij kunnen rondlopen.

In de bebouwde kom en langs drukke wegen worden 
honden best aan de leiband gehouden. Ook in 
natuurgebieden is het verboden om een hond te 
laten loslopen. Onze inwoners hebben dus bijna 
geen mogelijkheden om even rustig te ravotten met 
hun hond.

Daarom gaat N-VA 
Wichelen op zoek 
naar één of meerdere 
geschikte locaties 
waar een hondenlos-
loopweide kan inge-
richt worden. Zo’n 
plaats is ook ideaal 
om een praatje te slaan met elkaar en bevordert dus 
ook de sociale cohesie binnen onze gemeente.

Helpen jullie mee zoeken? Alle tips en suggesties zijn 
welkom via wichelen@n-va.be.

Meer info vind je op dierenwelzijn.vlaanderen.be

1 november, een dag van respect
1 november zou een dag van diep respect 
moeten zijn op onze kerkhoven. 
Jammer genoeg wordt de sereniteit van 
onze begraafplaatsen al verschillende jaren 
net op die dag ontsierd door grote graaf- 
en verbouwingswerken. 

Dat leidt terecht tot veel ongenoegen bij 
de vele familieleden die hun overledenen 

komen groeten. Gemeenteraadslid 
Karel De Jaeger vroeg de meerderheid 
met aandrang om de komende jaren 
betere afspraken te maken met de 
technische dienst en de betrokken 
aannemer(s). Zo kunnen we er in de 
toekomst voor zorgen dat onze 
begraafplaatsen er in die periode 
netjes en piekfijn bijliggen.

Hopen op een 
coronavrij 
eetfestijn op 
17 oktober 
De coronacrisis stak stokken in de wielen van ons jaarlijks eetfes-
tijn in februari. Omdat we onze leden en sympathisanten in 2021 
toch graag eens willen samenbrengen met een lekker bord frietjes 
met stoofvlees, hebben we het eetfestijn verplaatst naar zondag 17 
oktober. Hopelijk laten de coronamaatregelen het tegen dan wel 
toe.

Houden jullie die datum alvast vrij?

Opnieuw wateroverlast
Onze gemeente werd de afgelopen maanden 
voor de zoveelste keer getroffen door 
wateroverlast. N-VA Wichelen eist dat alle 
betrokkenen een tandje bijsteken om eindelijk 
eens te zorgen voor structurele oplossingen. 
Daar hebben onze inwoners recht op!
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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