
Geniet van de zomer!

Spiegelgemeenteraad fusiedossier
Al in maart 2017 vroegen de toenmalige N-VA-gemeenteraadsleden of het niet 
verstandig zou zijn om een studie te laten uitvoeren naar de voor- en nadelen van 
een mogelijke gemeentefusie. Toen voorspelden ze dat de kans groot was dat ook 
Wichelen, al dan niet gedwongen, betrokken zou raken in een nieuw fusieverhaal. 
De burgemeester was daar toen niet voor te vinden. Waarom iets voorbereiden dat er 
toch niet zou komen?

Vijf jaar later klinkt het ineens anders 
bij de meerderheid. Toen de N-VA op 
de gemeenteraad van april vroeg hoe 
de burgemeester nu aankeek tegen een 
mogelijke fusie, bleek hij alsnog het licht 
te hebben gezien. Dat Open Vld ineens 
een grote voorstander is van een fusie, 
zal daar waarschijnlijk niet vreemd aan 
zijn. Onze burgemeester wil werken via 

een spiegelgemeenteraad van 24 leden. 
Rare spiegel, want de gemeenteraad telt 
nu slechts 21 leden.

Infovergadering in 3 deelgemeenten
N-VA Wichelen stelt zich de vraag 
waarom amper 24 inwoners een advies 
mogen uitbrengen? Waarom krijgen de 

andere inwoners geen kans om zich te 
informeren? We stellen daarom voor 
om in alle drie de deelgemeenten een 
infovergadering te organiseren waarbij 
neutrale experts de voor- en nadelen van 
een mogelijke fusie komen voorstellen. 
Na die infovergaderingen kan men dan 
overgaan tot een duidelijk advies aan de 
gemeenteraad: voor of tegen een fusie.

Nieuw bestuur is er klaar voor
De leden van N-VA Wichelen kozen hun afdelingsbestuur voor de komende drie jaar. Voorzitter Kurt Rasschaert werd 
unaniem verkozen om een tweede voorzitterstermijn aan te vatten.

Kurt krijgt ondersteuning van twee ondervoorzitters, Jelle Leunis en Jozef Uyttendaele. Petra De Wilde waakt als 
penningmeester over de partijkas en Steven Colman neemt de functie van secretaris voor zijn rekening. Het bestuur 
bestaat verder uit de volgende bestuursleden: Eddy Leunis, Danielle Van Boven, Myriam Coppens, Marc 
Galle en Ivan Vergult. Mandatarissen Evi Rasschaert, Veerle Bauters, Karel De Jaeger en Luk Galle maken 
automatisch deel uit het bestuur. Onze N-VA-ploeg gaat de uitdaging aan om van de volgende verkiezingen 
een succesverhaal te maken.

Heb jij ook zin om je steentje bij te dragen voor onze gemeente? Aarzel niet en neem 
gerust contact op met onze voorzitter via kurt.rasschaert@n-va.be of 0478 87 20 72.

GRATIS:
Vlaamse 

leeuwenvlag

Kleur Wichelen geel-zwart op 11 juli!

Naar jaarlijkse traditie voorziet N-VA Wichelen een geschenkje voor iedereen die 
op 11 juli de Vlaamse Leeuw laat wapperen. Ben jij nog niet in het bezit van een 
Vlaamse leeuwenvlag? Geef ons een seintje via kurt.rasschaert@n-va.be of 
0478 87 20 72 en wij bezorgen jou een exemplaar om trots op te zijn!
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Geen tranen om ‘den Ajuin’
In 2016 werd het kunstwerk ‘Voyager’ van landschapskunstenaar Will Beckers met veel tamtam ingehuldigd op het pleintje op 
den Aard in Schellebelle. Het ‘organische hart’ moest de ‘vertrekkende man’ weerspiegelen.

De Nederlandse kunstenaar die in Lommel woont, heeft blijkbaar veel 
supporters bij de huidige meerderheid, want in 2012 mocht hij ook al het 
werk ‘Salicetum’ plaatsen in onze gemeente. En vorig jaar werd voor de 
nieuw op te richten ‘troostplek’ ook het peperdure ‘Bed of Roses’ besteld.  
De talrijke Wichelse kunstenaars keken met lede ogen naar de zoveelste 
prestige-aankoop.

De Voyager ging na een paar jaar alweer op reis, voorgoed deze keer. “Er 
vielen stukken af”, lazen we in een minuscule verklaring van het college. 
De inwoners van ons dorp zullen er niet om treuren. Het overgrote deel 
van de bevolking vond het werk totaal niet passen bij de natuurparel aan 
de overkant.  Om het werk, dat door zowat iedereen smalend ‘den Ajuin’ 
werd genoemd, zal geen traan gelaten worden. Er komt een mooie (en veel 
goedkopere) boom in de plaats. Volkomen terecht.

Rusthuisbewoners 
daveren in hun bed
Op de jongste gemeenteraad kwam de 
organisatie van het house- en dance- 
festival ‘Bar Belle Vie’ ter sprake. Het 
hippe festival werd gesmaakt door onze 
lokale jeugd. En dat is uiteraard prima, 
want dat onze jongeren zich ook dicht 
bij huis moeten kunnen uitleven, daar is 
iedereen het roerend over eens.

Maar of het een goed idee is om een festival 
met luide pompende beats tot na drie 
uur in de ochtend te organiseren op de 
terreinen van het woonzorgcentrum, is een 
andere kwestie. Raadslid Karel De Jaeger 

kreeg van meerdere bewoners én van het 
personeel klachten binnen. Hij bracht die 
met een scherp betoog op de gemeente-
raadszitting.

Geen officiële klacht = geen probleem?
Burgemeester en schepenen maakten er 
zich in hun repliek vrij goedkoop van af: 

“Er werden nauwelijks klachten ingediend 
bij de politie.” Het is niet omdat mensen 
niet naar de politie bellen, dat er geen  
probleem is. De bewoners van ons woon-
zorgcentrum zijn meestal niet meer zo 
mobiel of mondig genoeg om de officiële 
weg te volgen om een klacht in te die-
nen. “Dat er een goede spreiding moet 
komen van dergelijke evenementen in 
onze gemeente, daar kunnen ook wij ons 
in vinden”, stelt De Jaeger. “Maar een 
rusthuissite is wel nog iets héél anders dan 
pakweg het dorpsplein van Schellebelle of 
de pastorijsite in  
Serskamp.”

Karel De Jaeger
Gemeenteraadslid
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Hekkergemstraat
Op de jongste gemeenteraad bracht onze 
N-VA-fractie de verkeersproblemen op de 
Hekkergemstraat (nogmaals) ter sprake.

Het kruispunt met de Stationstraat blijft 
voor onveilige verkeerssituaties zorgen.  
Iedereen die er passeert, ziet dat vracht-
wagens er halsbrekende manoeuvres 
moeten uithalen als ze de verplichte 
omleiding richting Hekkergem en de 
Wetterstraat moeten volgen. Meerdere van 
die chauffeurs geven het na een tijdlang 
proberen op, negeren het verbodsteken en 
rijden dan toch rechtdoor. En dat vlakbij 
de ingang van de school. Ondertussen 
staan andere chauffeurs gefrustreerd te 
wachten.

Wachten op advies van studiegroep
En dan hebben we het nog niet over een 
aantal chauffeurs die nu bewust Dorp en 
Hoogstraat ontwijken omdat daar een 

zone 30 ingevoerd werd. Ze gebruiken de 
Hekkergemstraat als alternatief om het 
gaspedaal dieper in te duwen. Ook daar 
ligt schoolingang. Voor de zoveelste keer 
verwees de meerderheid naar ‘de studie-
groep die een advies moet geven over de 
twee Hekkergem’s’. Los van het feit dat wij 
nog nooit hoorden over twee Hekkergem-
straten, mag die studiegroep dringend een 
advies uitbrengen, want zowel de bewoners 
als de gebruikers van de straat vinden de 
huidige situatie onaanvaardbaar.

“De Hekkergemstraat wordt één van de 
mooiste straten van onze gemeente”, 
wisten burgemeester en schepenen ons 
nog te vertellen in hun antwoord. Het 
ware te hopen dat sommigen van ons het 
nog mogen meemaken, is ons antwoord.

wichelen@n-va.be
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Knijtenprobleem blijft onopgelost
Het knijtenprobleem in ons dorp is al verschillende jaren oud. Het overstromingsgebied ligt vlakbij bewoning en zorgt geregeld 
voor een plotse opstoot van het bij lokale historici welbekende probleem met de kleine mug. Het rotbeestje gaat bijzonder agressief 
en in groten getale tekeer van zodra de weersomstandigheden voor haar ideaal zijn.

Kampioen!
N-VA Wichelen juicht mee met onze twee promoverende voetbalteams! KVV Schelde stijgt naar Tweede Provinciale,  
SK Wichelen promoveert naar Derde Provinciale. Van harte proficiat aan bestuur, spelers, medewerkers en supporters.

Al sinds het probleem zich een eerste keer in alle hevigheid manifesteerde, 
beloofde men ons een snelle oplossing. Verdere ontpoldering zou het probleem 
oplossen. Toen dat niet bleek te helpen, werd een bijkomende geul gegraven om 
meer water en stroming in het overstromingsgebied te krijgen, maar ook dat 
bracht geen zoden aan de dijk.

Van knijtenvallen tot hennep
Er werd geëxperimenteerd met ‘knijtenvallen’, waar duizenden van de beestjes in 
gevangen werden, maar nog vele duizenden helemaal niet. Twee jaar geleden had 
men dan weer het licht gezien met het planten van hennep. “De bevolking zal er 
niet high van worden, maar de beesten zullen erdoor uitgeroeid worden”,  
verzekerde onze burgervader ons. Maar ook die oplossing bracht niemand in 
hogere sferen, integendeel … 

Ook vloedgeul zonder resultaat
Nadien werd ‘vernatting’ het sleutelwoord. Een bijkomende ‘vloedgeul’ werd 
gegraven. Die zou een betere uitstroom van het water in de ontpolderingszone 
moeten garanderen, waardoor het leefgebied van de knijten zou verkleinen en 
verdwijnen. Dat scheen vorig jaar even te helpen. De noodkreten werden minder 
dan de vorige jaren, en al gauw lazen we de eerste hoera-berichtjes. Maar die 
kunnen nu weer de prullenmand in. Op sociale media smeken de omwonenden 
opnieuw om hulp nu de plaag weer de kop opsteekt.

Het gemeentebestuur creeërde intussen een meldpunt: knijtenmelding@wichelen.be. Je vindt er ook alle belangrijke informatie en tips terug.

Kloostergebouw in verval
Het oude kloostergebouw op het dorp in Serskamp wordt stilaan een doorn in het oog van vele Serskampenaars. Hoewel vele 
buurtbewoners met heimwee terugblikken op de tijd van de zusters, verhuisden de laatste zusters Eliane en Rosine ondertussen 
al twaalf jaar geleden uit het klooster. 

Intussen is het gebouw in ernstige mate in verval geraakt. Brokstukken vallen van 
de gevel, dakpannen liggen los, om nog maar te zwijgen van de kolonies duiven en 
kauwen die zich onder het dak hebben genesteld. Dat alles zorgt voor onveilige en 
ongezonde situaties voor schoolkinderen, buurtbewoners en passanten.

Het bisdom voelt zich als eigenaar van het gebouw niet geroepen om de nodige 
herstelwerken uit te voeren. De kleuterschool betaalt weliswaar huur voor het 
gebouw, maar kan het wegens de bouwvallige staat niet gebruiken. De school  
beschikt jammer genoeg niet over de financiële slagkracht om het gebouw grondig 
te renoveren. Ook de gemeente blijkt niet bij machte om voor een positieve dynamiek 
te zorgen in het dossier. Ook al wordt gesuggereerd dat achter de schermen aan 
een oplossing wordt gewerkt, in tussentijd blijven de problemen zich opstapelen.

Vanuit de oppositie wil de N-VA constructief bijdragen aan een oplossing die in eerste instantie de schoolkinderen ten goede komt, 
maar die ook de veiligheid van de omwonenden moet garanderen en een nieuw elan kan geven aan het dorpsplein. We roepen het 
bestuur dan ook op om met haar plannen op de proppen te komen en klaarheid te schenken in dit dossier. Wordt vervolgd …

www.n-va.be/wichelen
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Anneleen Van Bossuyt
Kamerlid

Mathias Diependaele
Vlaams minister van Financiën 
en Begroting

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


