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N-VA Wichelen in coronatijden
Van bij het begin van de coronacrisis bood N-VA Wichelen haar medewerking aan aan de meerderheid.
Om deze uitzonderlijke tijden door te komen, werkten we een aantal voorstellen uit voor onze inwoners.

Aankoop
mondmaskers

Extra studieruimte
studenten

Aandacht
zorgsector

Speciale
kermiseditie

Op vraag van onze afdeling
waren er al in mei mondmaskers beschikbaar in
onze gemeente.

Omdat thuis studeren niet
altijd makkelijk is, konden
de Wichelse studenten hun
examens in alle stilte en
rust voorbereiden in ons
cultuurcentrum ‘t Ankerpunt.

Als blijk van waardering
voor de bewoners en
personeelsleden van ons
woonzorgcentrum, schonk
onze afdeling hen meer dan
200 chocolaatjes.

Ondanks de huidige situatie,
ging kermis Schellebelle
toch door. Alles verliep
volgens de coronarichtlijnen.
Zo werd het toch nog een
aangename editie.

Ons ledenfeest kon in augustus helaas niet doorgaan.
Wij hopen van harte om jullie in februari allen te kunnen
verwelkomen op ons jaarlijks eetfestijn. We zullen er alles
aan doen om dat op een veilige manier te doen.

Onze mandatarissen Evi, Luk, Paulien en Veerle deelden
met plezier mondmaskers uit aan onze inwoners.

Hulde aan een groot Vlaams-nationalist: Karel Tas
Op 4 april 2020 overleed Karel Tas, een van onze oudste en trouwste leden. Hij werd 84 jaar. Karel was alom gekend in
onze gemeente. Als ex-OCMW- en gemeenteraadslid, maar vooral als een goedlachse en sociale man.
Karel kwam uit een rasecht Vlaamsgezind gezin. Zijn vader was een van de helden die tijdens
de Eerste Wereldoorlog de sluizen aan de IJzer openzette, met gevaar voor eigen leven. Zo hielp
hij de Duitse opmars stoppen.
Karel was een fervente aanhanger van het Vlaams-nationalisme. Eerst als lid van de Volksunie,
later als N-VA-lid. Hij bezocht ook steeds al onze lokale activiteiten. Die sloten we maar al te
vaak af met het zingen van verschillende Vlaamse strijdliederen.
Omwille van de coronamaatregelen konden we jammer genoeg niet op de gepaste
manier afscheid nemen. Bedankt voor alles, Karel. Je blijft voor altijd in onze
gedachten. We zullen nog vaak de Vlaamse Leeuw zingen om jou te herinneren.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 5 oktober.
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Maak kennis met ons
nieuw gemeenteraadslid:

Karel De Jaeger
Iedereen kent je als iemand die steeds druk bezig is
met culturele of sportieve projecten. Is er nog
voldoende tijd over voor een politiek engagement?
Ik probeer alles te doen met veel inzet, overleg en
overtuiging. Tot begin dit jaar had ik inderdaad niet de
tijd om de rol van gemeenteraadslid naar behoren in te
vullen, maar het coronavirus heeft, zoals ongetwijfeld bij
veel mensen, mijn agenda enorm overhoop gehaald.
De ambitieuze culturele plannen die ik had, zijn
verdaagd naar een nog onbepaalde datum. Er stond
onder meer een leuke komedie in de steigers die ik zelf
schreef en regisseerde en er was al druk overleg voor
een historisch spektakel rond de 3000 jaar oude
grafcirkel in Schellebelle.
Nu Paulien haar studies voor een aantal maanden
verderzet in Rome, is de timing perfect om mezelf te
smijten rondom het beleid van onze gemeente.

Waarom koos je voor de N-VA?
De Vlaamse reflex kreeg ik al mee van thuis uit, mijn
vader kwam destijds op voor de Volksunie. Mijn carrière,
levenservaringen en historische kennis hebben me alleen
maar gesterkt in de overtuiging dat dit land niet functioneert. Bovendien hebben de traditionele partijen een
bijzonder gebrekkige en achterhaalde invulling gegeven
aan nieuwe thema’s zoals veiligheid en migratie.
Het verhaal van rechten en plichten vind ik helemaal
terug bij N-VA. Dat is waar het merendeel van de bevolking van wakker ligt, denk ik. Als leesvrijwilliger in een
basisschool besefte ik hoe belangrijk een goede kennis
van het Nederlands is voor nieuwkomers. Dat is eigenlijk
van toepassing voor iedereen. Hoe beter mensen met
elkaar kunnen communiceren, hoe meer vooroordelen er
wegvallen.
Mijn echtgenote en ik zorgden meer dan 30 jaar voor
onze dochter met zware beperkingen. Dat er voor onze
eigen mensen met een beperking dikwijls veel te weinig
middelen voorhanden zijn, is een zeer teleurstellende
vaststelling. We moeten al die hardwerkende en gepassioneerde mensen uit de zorgsector dus voor altijd op
handen blijven dragen. Ik heb absoluut oren naar hun
bezorgdheden over loon, pensioen en arbeidsintensiteit.

wichelen@n-va.be

Karel De Jaeger vervangt Paulien Van Velthoven in de
gemeenteraad. Zij vertrekt op Erasmusstage naar Rome.

Hoe en op welke domeinen wil jij actief zijn in de
gemeenteraad?
Wie mij een beetje kent, weet dat ik me zelden zal moeien
met dossiers waarover ik niet voldoende kennis heb.
Maar ik hoop zeker een constructieve bijdrage te kunnen
leveren aan de thema’s die wel binnen mijn expertise
vallen. Uiteraard zijn cultuur en sport twee van mijn
stokpaardjes.
Ik wil bovendien graag nog eens benadrukken dat ik altijd al goed heb kunnen samenwerken met de meeste leden van de gemeenteraad en met onze burgemeester. Dat
moet en zal zo blijven. Over onze nationale politiek mag
je best van mening verschillen, maar lokaal is een goede
verstandhouding cruciaal. Ik wil dus graag positieve
oppositie voeren: enerzijds controleren of het beleid goed
draait en eventueel bijsturing nodig heeft, en anderzijds
zelf ook ideeën en voorstellen aanbrengen.
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Wichels bestuur diervriendelijk?
Elke Vlaamse stad of gemeente kon bij Vlaams dierenminister Ben Weyts een kattenschuilhok aanvragen. Zo’n schuilhok is
meer dan 300 euro waard en biedt plaats aan 3 à 4 katten. Ze zijn geïsoleerd, opgetrokken uit kwalitatief materiaal en erg
gebruiksvriendelijk. Wichelen vroeg twee exemplaren aan, maar toch staan de hokken te bestoffen in de gemeentelijke loods.
De bedoeling is om de schuilhokken te plaatsen op plekken
waar zwerfkatten zich vaak ophouden. Bij elk schuilhok horen
ook twee infoborden met onder andere de contactgegevens van
het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, informatie over de
sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met rust te laten. De
schuilhokken en bijbehorende infoborden zijn volledig gratis
voor alle Vlaamse steden en gemeenten.
Wichelen kreeg die schuilhokken dus ook. Maar het gemeentebestuur heeft naar eigen zeggen geen idee waar ze die zouden
kunnen zetten. Geef hen gerust jullie tips door, want ze
houden toch zo van inspraak.

De twee kattenschuilhokken zijn samen meer dan 600 euro waard
en bieden plaats aan 6 à 8 katten.

Maak je huisnummer zichtbaar!
Bij het uitdelen van de mondmaskers is nog maar eens
gebleken hoeveel huizen in onze gemeente geen duidelijk
leesbaar huisnummer hebben.
Vandaar een oproep: voor ieders veiligheid, zorg dat je
huisnummer duidelijk zichtbaar is. In noodsituaties kan dat
levens redden. De hulpdiensten zullen jullie dankbaar zijn.

11 juli was opnieuw
een groot succes
Bedankt aan iedereen die op 11 juli de Vlaamse Leeuw
heeft laten schitteren aan zijn huis, tuin of een andere
zichtbare plaats. N-VA Wichelen gaf al die mensen een
mooi, geel bloemetje in de plaats.
*Hint voor die andere Vlaamse partij die ons initiatief
imiteerde: kijk wat vroeger in jullie kaarten, zodat
iedereen kan beloond worden voor het tonen van onze
Vlaamse trots.

Hulp in coronatijden
Wie in het weekend of tijdens feestdagen dringend
een dokter nodig heeft, kan altijd bellen naar het
nummer 1733 van de huisartsenwachtpost. Dan krijg
je ofwel direct een afspraak of er komt een dokter van
wacht langs.
Wacht niet wanneer je denkt een
dokter nodig te hebben. De dokters
van de huisartsenwachtpost zijn er
voor jullie.

www.n-va.be/wichelen

Samen maken we Oost-Vlaanderen groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.
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miljoen
euro budget

4.000 ha 20.000 ha
effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Oost-Vlaanderen ...
• erkent Zuhal 106 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 29 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• neemt Vlaanderen het Kasteel van Poeke en het omringende bosrijke park over: een ideale
toegangspoort naar het Oost-Vlaamse platteland,
• blijft het Ravottersbos in Zottegem een speelbos en wordt het niet gekapt,
• komen er bufferzones langs de Barbierbeek, zodat regenwater vastgehouden kan worden voor
gebruik in drogere periodes.

014229

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

