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Resultaten enquête inwoners Wichelen
In uw vorig huis-aan-huisblad kreeg u de kans om een enquête in te vullen. Inwoners uit de drie deelgemeenten hebben van die
enquête gebruik gemaakt om hun mening over te maken. De dertig stellingen waren niet noodzakelijk N-VA-standpunten. Bij het
opstellen van ons verkiezingsprogramma houden we zeker en vast rekening met de resultaten van de enquête.
Hieronder vindt u enkele opmerkelijke resultaten. De rest van de resultaten kunt u raadplagen via onze website
www.n-va.be/wichelen of via onze Facebookpagina ‘N-VA Wichelen’. Dank aan de vele inwoners die de enquête ingevuld hebben.

68 %

Er moet maar één kerk meer
opengehouden worden.

68 % is voorstander om maar één parochiekerk meer open te
houden voor erediensten. De twee andere kerken zouden dan
een nieuwe bestemming kunnen krijgen: buurthuis, appartementen, bibliotheek … Zeker en vast een dossier waarmee we
aan de slag moeten.

29 %

Ik ben voorstander van de aanleg
van de Scheldepromenade aan
het Sociaal Huis.

71 % is geen voorstander van een Scheldepromenade aan het
Sociaal Huis. Misschien eerst beter de bestaande wegen en
voetpaden onderhouden in plaats van nieuwe prestigeprojecten
te bouwen?

90 %

Ik wil eerst een sporthal en dan
pas nieuwe voetbal- en atletiekterreinen.

90 % begrijpt niet dat er eerst nieuwe buitensportterreinen

worden aangelegd in plaats van de sporthal, die al meer dan
veertig jaar beloofd wordt. De vele inwoners die in een degelijke
zaal in eigen gemeente zaalsporten willen beoefenen, worden
weer eens aan hun lot overgelaten.

39 %

Ik ben voorstander van een fusie
met een omliggende gemeente.

61 % is geen voorstander van een fusie. De verplichte fusie van
1976 is duidelijk nog niet bij iedereen verteerd.

86 %

Er moet een eenvoudige meldknop
komen op de gemeentelijke website.

86 % wil een meldknop op de gemeentelijke website. Via die
knop zouden de inwoners makkelijk iets kunnen melden bij de
gemeentelijke diensten en kan er vlug op worden gereageerd.

94 %

Het personeel op het recyclagepark
moet op hun vraag de bezoekers
helpen.

94 % wil geholpen worden bij het bezoek aan het recyclagepark. Misschien zou dit ook een extra motivatie zijn om nog
meer te recycleren?

N-VA heeft een hart voor uw gemeente
Op woensdag 14 februari, beter gekend als Valentijnsdag, deelde N-VA Wichelen chocolaatjes uit aan het station van Schellebelle. “We verwarmden met veel plezier de harten
van de pendelaars tijdens de ijskoude ochtendspits”, vertelt Evi Rasschaert, voorzitter
van Jong N-VA Wichelen. “Met deze actie willen we de inwoners van onze gemeente een
figuurlijk hart onder de riem steken en hen een liefdevolle Valentijn wensen. Politici lijken
misschien ernstig, maar ook wij hebben een groot hart dat graag liefde deelt.” (lacht)

Veilig thuis in een welvarend Wichelen

2

Statiegeld op blikjes en petflessen?

Toch niet zo’n goed idee
Tijdens de gemeenteraad werd de vraag gesteld om Wichelen
te doen aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Die ijvert voor
statiegeld op blikjes en petverpakkingen.
Dit initiatief lijkt op het eerste gezicht sympathiek, maar de
N-VA heeft toch enkele bedenkingen:
 De prijs voor de producten zal sowieso verhoogd worden.

Dat zal de armste gezinnen – voor wie elke euro telt – het
zwaarst treffen.

 Kan iemand garanderen dat de extra kosten die bedrijven

gaan moeten maken niet doorgerekend zullen worden aan
de klanten?

 Het statiegeld zou enkel gelden voor blikjes en petflessen

afkomstig uit Vlaanderen. Zo’n 7 % van alle blikjes en
petflessen zou daarom niet onder het statiegeldsysteem
kunnen vallen.

 Betekent dit dat het zeer goed draaiende systeem van de

pmd-zakken deels zal verdwijnen en iedereen met een deel
van zijn pmd-zak naar de winkel zal moeten gaan?

 De teruggebrachte blikjes en petflessen zouden niet

platgedrukt terug naar de winkel gebracht mogen worden,
anders kan de statiegeldmachine ze niet herkennen. Voor
de meeste mensen zal dit systeem meer een last dan

S tatiegeld op blikjes en petflessen: het idee is sympathiek,
maar er zijn nog te veel onduidelijkheden.
een lust zijn en drempelverhogend werken in plaats van
drempelverlagend.
 Kunnen onze winkeliers deze bijkomende opdracht wel

aan? Hebben ze er personeel en plaats voor?

 Het overige zwerfvuil (glas, papier …) wordt met deze

maatregel niet aangepakt. Een blijvende sensibilisering
en strengere bestraffing met betrekking tot zwerfvuil zijn
misschien meer aangewezen.

De N-VA-fractie wil zich dus niet aansluiten bij de Statiegeldalliantie en heeft zich daarom onthouden. Het idee is
sympathiek, maar er zijn nog te veel onduidelijkheden om dit
systeem – dat voor de meeste mensen enkel meer lasten met
zich mee zal brengen – te steunen.

N-VA pleit voor meldknop op
gemeentelijke website
In onze huis-aan-huisbladen van 2016 en 2017 hebben we een
twintigtal problemen met de infrastructuur (voornamelijk de
wegen) aangekaart. Daarvan is nu ongeveer de helft verholpen.
Waarom werkt het bestuur niet proactief aan de infrastructuur
in de gemeente? Moet het eerst in dit blad verschijnen voor
men actie onderneemt? Een meldknop op de gemeentelijke
website kan een oplossing bieden.
Het meest flagrante voorbeeld van een probleem dat niet wordt aangepakt
was de achtergelaten kraan in de Kalkense Meersen. Die kraan stond daar
anderhalf jaar, hoewel ze niet gebruikt werd. Er werd een artikel over gepubliceerd in ons huis-aan-huisblad en er werd een ludiek filmpje over gemaakt. Vijf
dagen nadat dat filmpje op TV Oost kwam, werd de kraan verwijderd. Dat kan
toch geen toeval zijn.

 en achtergelaten kraan stond maar liefst
E
anderhalf jaar ongebruikt in de Kalkense
Meersen. Via een meldknop op de gemeentelijke
website zouden inwoners dergelijke problemen
sneller kunnen melden.

Wij hebben destijds al gepleit voor een meldknop op de gemeentelijke website. Als men daar een probleem aanmeldt, zou er binnen
de twee werkdagen naar het probleem gekeken moet worden en zou de aanmelder een reactie moeten krijgen. Nadien zou een
mogelijke oplossing aan de aanmelder gemeld moeten worden. Dit zal een punt in ons programma voor oktober zijn.
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Interview met Paulien Van Velthoven
Paulien, kan je jezelf even kort voorstellen?

Ik ben Paulien, 19 jaar en woon in Schellebelle. Ik studeer
rechten aan de Universiteit Gent. Tussendoor maak ik ook
nog tijd om te werken als student bij Markt17 in Wetteren.
Door het vele contact met andere mensen tijdens mijn
studentenjob ben ik opengebloeid en zelfzekerder geworden.
Als ik niet aan het studeren of werken ben, vind je mij op de
volleybal- of bootcamptrainingen met mijn vrienden.

Waar is je interesse in de politiek ontstaan?

Eerst en vooral thuis. Daar kijken we vaak naar de zevende
dag en naar de plenaire vergadering op woensdag. De interesse is verder gegroeid op school. In het middelbaar studeerde
ik humane wetenschappen. In het vak cultuurwetenschappen
werd er veel belang gehecht aan politiek en recht.

Wat trekt jou aan binnen de N-VA?

De ingesteldheid van de N-VA. Toen ik eens een gemeenteraad bijwoonde, merkte ik dat de N-VA-raadsleden zeggen
waar het op staat. Mijn ideeën sluiten ook nauw aan bij de
visie van de N-VA. Daardoor voel ik mij op mijn plaats in
deze partij.

Hoe ver reiken jouw ambities?

inzetten voor onze gemeente. Dit wil ik doen door actief te
luisteren naar inwoners, vrienden, kennissen en familie.

Heb je een voorbeeld in de nationale politiek?

Mijn voorbeeld is Theo Francken met zijn sterk migratiebeleid. Ook al heeft hij veel kritiek gekregen met de
Soedan-crisis, hij blijft stevig in zijn schoenen staan.

In welke domeinen zou je je graag verdiepen?

De thema’s die mij bezighouden zijn vooral jeugd, milieu en
bejaardenzorg. De jeugd is onze toekomst en ik behoor ook
tot deze groep. Zij moeten het doen later. Daarnaast ben ik
zeer gefocust op milieu. Daaraan moeten we veel meer aandacht besteden. De bejaardenzorg is nog een punt dat mij
raakt. Ik heb zelf een oma die
bij ons woont en niet meer uit
te voeten kan. Dat is op een
heel korte termijn gebeurd.
Investeren in bejaardenzorg vind ik daarom heel
belangrijk.

Als nieuw en jong lid wil ik mij voor honderd procent

Interview met Veerle Bauters
Veerle, kan je jezelf kort voorstellen?

Ik ben Veerle Bauters. 54 jaar geleden werd er voor mij een wiegje gezet in de Bruinbeke. Met redelijk wat omzwervingen kwam
ik vijftien jaar geleden, na het overlijden van mijn man Marc, weer in onze gemeente wonen. Echt weg was ik nooit, want mijn
familie verbond mij met ons dorp. Ik werk als administratief medewerkster bij Compo Expert in Deinze. In maart 2014 werd ik
OCMW-raadslid en in mei 2015 zette ik de stap naar de gemeenteraad. Ik ben lid van de bibliotheekraad en af en toe doe ik
vrijwilligerswerk in woonzorgcentrum Molenkouter.

Wat trok jou aan om binnen de N-VA actief te worden?

Onze familiefeestjes zijn altijd heel geanimeerd. Ieder van ons heeft een vrij uitgesproken mening en verdedigt zijn standpunt met
hart en ziel. Het was mijn nicht Dietlinde Bombeke die mij bij de vorige verkiezingen vroeg om de N-VA-lijst te steunen. De keuze
voor de N-VA was logisch, want haar programma sluit volledig aan bij mijn persoonlijke ideeën.

Wat had je anders verwacht, binnen de werking van de gemeenteraad?

Een meer constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie. De meerderheid neemt vragen
en punten van de oppositie niet ernstig. Ik vind dat je een voorstel niet moet afkeuren, omdat het van een
andere partij komt. Ik heb er dan ook geen moeite mee om het te zeggen als de meerderheid iets goed doet.

Welke raad zou je willen geven aan mensen die twijfelen om ook in de politiek te stappen?
Niet twijfelen, gewoon doen zou ik zeggen. Politiek is een boeiende bezigheid. Frisse, nieuwe ideeën zijn
altijd nodig. Iedereen weet wat misgaat en hoe het zou moeten, maar weinigen wagen de stap. Dus laat je
stem horen.

Wat zijn jouw ambities voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Politiek moet dichter naar de burger en politici moeten meer en beter luisteren. Inwoners zitten niet altijd
te wachten op grote, soms dure projecten, maar hebben soms meer aan oplossingen voor hun kleine noden.
Naar die noden wil ik graag luisteren. Politiek is een teamsport die op een faire manier over de partijgrenzen
gespeeld moet worden. Niet de persoonlijke scores van politici zijn belangrijk, maar wel het welzijn van de
mensen die hier wonen.
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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