
Warm Wichelen laat eigen 
kunstenaars nog maar 
eens in de kou staan
Op de gemeenteraad bracht N-VA-raadslid Karel De 
Jaeger de jongste aankoop van onze gemeente ter sprake: 
het beeld aan het woonzorgcentrum Molenkouter. Het 
beeld is een eerbetoon aan alle personeelsleden van 
het woonzorgcentrum. Zij leverden in moeilijke om-
standigheden schitterend werk tijdens de pandemie. 
Tegelijk is het een aandenken aan de bewoners die de 
pandemie niet overleefden. Uiteraard ging de voltallige 
gemeenteraad akkoord met de aankoop ervan.

“Toch is het onbegrijpelijk dat ons schepencollege zich 
voor die opdracht alweer niet heeft gericht tot onze vele 
kunstenaars van eigen bodem”, stelde Karel. “Men gaat 
alweer liever voor een dure en prestigieuze aankoop. 
De symboliek van verbondenheid en dankbaarheid was 
een pak groter geweest met een beeld van onze inwoners 
voor onze eigen zorgkundigen. Een kleine erkenning en 
financieel steuntje in deze moeilijke coronatijden was 
zonder twijfel welkom geweest voor onze lokale kunste-
naars.”

Schrijnend gebrek aan communicatie
De meerderheidscommunicatie daaromtrent liet alweer 
te wensen over. “Slechts één van onze talrijke kunste-
naars diende een voorstel in. En dat voor zo’n mooi 
project … Onbegrijpelijk”, zucht ons gemeenteraadslid. 
“De wakkere burger ziet onmiddellijk de parallel met 
de aankoop van het peperdure kunstwerk op de troost-
plek in Serskamp (natuurproject toegewezen aan een 
Nederlander uit Lommel, terwijl we hier zelf in het hart 
van de Rozenstreek zitten). Ook toen was geen enkele 
lokale kunstenaar op de hoogte van de plannen van het 
gemeentebestuur.”

“En natuurlijk herinneren velen onder ons zich dat ons 
nieuwe sportpark de hele zomer lang werd overspoeld 
met stadsjongeren uit Aalst, Ninove en Molenbeek. Zij 
waren blijkbaar wel al ingelicht over de mogelijkheid om 
de nieuwe terreinen te huren, terwijl onze eigen kinderen 
of ‘onwetende’ sporters prompt werden weggejaagd.”

De scherpe sneer van Karel De Jaeger over de prestigi-
euze en niet-lokale keuze en het schrijnende gebrek aan 
communicatie naar de eigen bevolking toe werd door 
de burgemeester gecatalogeerd als ‘populistische praat’. 
Dat is een zeer zwak argument dat enkel gebruikt wordt 
door diegenen die in het inhoudelijke debat geen poot 
hebben om op te staan.

Hulde aan onze pioniers! (p.2) Overlast in sportpark De Cirkel (p.3)
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Cadeauwedstrijd was schot in de roos
De cadeauwedstrijd van onze lokale handelaars was een groot succes. Het idee van 
onze N-VA-fractie om onze lokale handelaars na de moeilijke coronamaanden een 
duwtje in de rug te geven werd nochtans eerst lauw onthaald door de meerderheid.

Onze N-VA-gemeenteraadsleden Evi Rasschaert, Veerle Bauters en Karel De Jaeger 
bleven vragende partij om iets te doen om het lokaal winkelen te stimuleren. Na lang 
aandringen gingen alle fracties akkoord met ons voorstel. Met de fantastische steun 
van de gemeentediensten kwam er uiteindelijk toch een mooi initiatief tot stand. 

Elke maand verschenen er in het gemeentelijk infoblad invulstrookjes die bij de plaatselijke handelaars in een doos konden worden 
gedeponeerd. Eind augustus duidde elke handelszaak een winnaar aan. Zowel de deelnemers als de handelaars waren blij en fier met 
de wedstrijd.

Als oppositiepartij doet het deugd om zien dat de meerderheid (eindelijk) eens meeging in een suggestie van onze fractie. De N-VA 
blijft zich tijdens de volgende gemeenteraden constructief opstellen en hoopt dat ook onze volgende voorstellen ernstig genomen 
zullen worden door de meerderheid.

Veel volk op 
N-VA-eetfestijn
Op zondag 17 oktober mocht 
onze partij meer dan 200 
sympathisanten verwelkomen. 
Het deed zichtbaar deugd om na 
de zware coronamaanden nog 
eens gezellig te kunnen tafelen. 
Bijzondere dank ook aan gulle 
schenkers tijdens het eetfestijn. 
De vele positieve reacties geven 
onze bestuursleden en mandata-
rissen de moed om hun uiterste 
best te blijven doen voor onze 
inwoners. Heel erg bedankt aan 
alle aanwezigen!

Hulde aan onze pioniers!
Om haar 20-jarig bestaan te vieren, mocht elke N-VA-afdeling drie van haar pioniers in de 
kijker plaatsen. Als medestichters van N-VA Wichelen werden Alfons Bombeke, Antoine 
Raman en Eddy Leunis in de 
bloemetjes gezet voor hun 
jarenlange inzet. Mede dank-
zij hen werd de N-VA ook in 
Wichelen op de kaart gezet. 
Zij kregen vanwege voorzitter 
Bart De Wever een gepast 
geschenk.

Alfons Bombeke, Antoine Raman 
en Eddy Leunis ontvingen een 
unieke en gevulde koekendoos 
als bedanking voor hun jarenlange 
inzet.

Jong N-VA verkiest Schellebelse in het 
dagelijks bestuur
In september werd Evi Rasschaert (24) verkozen als dagelijks bestuurslid van Jong 
N-VA. Ze zal de komende maanden acties uitwerken, vormingen organiseren en 
jongeren klaarstomen voor de aankomende verkiezingen.

Evi zal namens Jong N-VA ook zetelen in het arrondissementeel bestuur en in de partij-
raad. De partijraad is, na het algemeen ledencongres, het hoogste orgaan van de partij en 
bepaalt meteen ook de krachtlijnen van de werking van de N-VA. Onze afdeling is fier dat 
we, na Eric Scheire, voor de tweede maal iemand kunnen afvaardigen naar ‘het parlement 
van de N-VA’.

Ben jij tussen 16 en 30 jaar en heb je interesse om net zoals Evi ook de stap naar de 
politiek te zetten via Jong N-VA? Stuur dan zeker een mailtje naar evi.rasschaert@n-va.be 
en bouw samen met een enthousiaste groep jongeren aan de toekomst van Vlaanderen. 

Evi Rasschaert Fractievoorzitter

wichelen@n-va.be
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Overlast in sportpark De Cirkel
Op de gemeenteraad van juni bliksemde Karel De Jaeger het totale gebrek aan communicatie en transparantie vanuit de  
gemeente over het sportpark De Cirkel neer. De burgemeester en zijn schepenen wrongen zich toen in alle bochten om dat te 
ontkennen. Maar amper een week later stond de sportschepen met veel bravoure en goedkope marketingpraatjes in alle kranten 
over de nieuwe sportterreinen en vooral over de verhuur ervan aan externen.

Al snel bleek de realiteit iets minder rooskleurig te zijn dan in 
de pers beschreven. Op woensdagnamiddag 23 juni was er een 
interventie van maar liefst acht politiemensen in het sportpark. 
De politie was opgeroepen na tal van telefoontjes over overlast 
door bezorgde omwonenden.

Hangjongeren
Het synthetische veld bleek nog maar eens te zijn ingenomen 
door jongeren uit Aalst en Dendermonde en aan hun taal te 
horen ook soms van nog wat verder. De kinderen uit de buurt 
die een balletje aan het trappen waren, werden meer dan eens 
aangemaand om ‘in hun eigen hof ’ te gaan voetballen. De 
talrijke ‘stedelijke supporters’ die waren meegekomen, hadden 
blijkbaar weinig interesse in het voetbal en zwierven vooral door 
het sportpark en in de omliggende straten.

Onze ordediensten verdienen een pluim voor hun snelle, serene 
en professionele tussenkomst. De ploegen hadden dan wel een 
vergunning (uitgereikt door onze meerderheid) en konden 
blijven verder spelen, maar rond het veld werd het wel opvallend 
rustiger na het verschijnen der uniformen.

Basiswiskunde
“N-VA Wichelen feliciteert de meerderheid (en diegenen die 
instemden met de verhuur aan externen) met de verdiende 18 
euro uit de verhuur van het veld. Of dat torenhoge bedrag zal 
opwegen tegen het loon van acht politiemensen, die een uur lang 
van andere taken werden weggeroepen, laat ik aan de berekeningen 

van de wakkere burger over”, aldus gemeenteraadslid Karel De 
Jaeger.

Tijdens de lopende voetbalcompetities stelt het probleem zich 
voorlopig niet meer. De terreinen worden nu zowat dagelijks  
ingenomen door onze lokale ploegen. N-VA Wichelen zal erop 
blijven toezien dat volgende zomer, na afloop van de competities, 
het gebruik van onze terreinen veel beter gepromoot zal worden 
bij lokale sporters en lokale verenigingen. Een nieuwe invasie 
van weinig respectvolle stadsjongeren zullen we absoluut bestrijden.

N-VA Wichelen is andere partijen ook sportief te snel af
De N-VA is in de gemeenteraad van Wichelen dikwijls de 
andere partijen te vlug af met sterke interventies en gevatte 
opmerkingen. Bij de opening van het sportpark bewees onze 
lokale partij ook op sportief gebied haar uitstekende vorm 
met een knalprestatie. De wedstrijd 4 x 100 meter voor lokale 
partijen, gelopen ter inwijding van het nieuwe sportpark De 
Cirkel, werd met een straat voorsprong gewonnen door de 
N-VA-ploeg.

Raadslid Karel De Jaeger (63) opende met een kanonstart en 
bracht zijn team meteen aan de leiding. Fractievoorzitster 
Evi Rasschaert (24) stond méér dan haar mannetje als tweede 
loopster en nam nog wat extra meters op de tegenstand.  
Sympathisant Beny De Mol (54) liep een voortreffelijke laatste 
bocht en bestuurslid Eddy Leunis (63) gaf geen centimeter 
meer prijs van de mooie voorsprong. Coach Jozef Uytten-
daele, die met sympathisant Jan De Vogeleer ook nog een 
heel valabele vervanger achter de hand had, glunderde na de 
knappe zege van zijn team.

www.n-va.be/wichelen

3



Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


