
Het dossier bij uitstek is natuurlijk de 
langverwachte rioleringswerken en 
heraanleg van de Hoogstraat en 
Stationsstraat. 

De nutsmaatschappijen waren reeds vanaf 
september druk in de weer in de Hoogstraat/
Stationsstraat met beperkte verkeershinder 
tot gevolg. In samenspraak met handelaars 
en aangelanden, hebben we zoveel mogelijk 
het verkeer zijn gewone weg laten volgen.
De werken worden gefaseerd uitgevoerd met 
werkzones van maximaal 100 meter. 
De eerste fase van de werken, vanaf de 
verkeerslichten tot aan de Hollandsemolen, 

zijn reeds goed opgeschoten. De onderlaag 
met asfalt werd gegoten op 6 december, maar 
de toplaag kan pas gegoten worden in het 
voorjaar als de temperatuur meer dan 10 
graden is.
Onmiddellijk na deze eerste werkzone wordt 
met fase 2 begonnen: van Wareslagedreef tot 
aan de Wasserij. De volledige werken zullen 
ongeveer 1 kalenderjaar duren (afhankelijk 
van de weersomstandigheden).
De wegomleggingen zullen worden 
aangegeven op het terrein en kunnen 
verschillen per fase van de werken. 
U vindt de info steeds terug op de website van 
de gemeente, www.waasmunster.be

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Peter Van Bossche
(voorzitter@cdenvwaasmunster.be)
www.waasmunster.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvwaasmunster.be

in WAASMUNSTER
Waasmunster.cdenv.be
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Wij toosten op het 
nieuwe jaar
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De stille dagen komen eraan.

Tijd om even stil te staan,
overdenken en bezinnen,
afsluiten of opnieuw beginnen.

Wat te doen met wensen of dromen,
dingen die jou zijn overkomen.

Laat ze zijn en laat ze achter.

De ergste worden zachter,
de mooiste krijgen een plaats in je hart.

Maak ieder jaar een nieuwe start

Begin aan je oude of nieuwe dromen
Laat het leven op je afkomen..
 
Heb lief, bewonder en geniet
Meer dan dit leven heb je niet
 
VROLIJK KERSTMIS &
GELUKKIG NIEUWJAAR !

CD&V-Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag  6 januari 2018 vanaf 18u

Gastspreker Wouter BEKE

Place to be:
GC Hoogendonck
Nijverheidslaan 48, Waasmunster

Onze 
Mandatarissen 
staan voor U klaar. 
Ook in 2018

WAASMUNSTER INVESTEERT IN BETERE 
WEGINFRASTRUCTUUR



CD&V Waasmunster staat voor 
iedereen klaar. Volg ons ook op 
onze vernieuwde website: 
www.waasmunster.cdenv.be

Michel, Jurgen en Ilse 
bouwen samen met alle 
bestuursleden aan een 
beter Waasmunster

Geluidsarmer 
Waasmunster. Kan dat?
Het gemeentebestuur heeft besloten te 
participeren in geluidsschermen langs de 
E17. Na enig aandringen van het 
gemeentebestuur heeft het Vlaams 
Gewest nieuwe metingen uitgevoerd.
Er blijken 2 relevante zones voor de 
plaatsing van schermen te zijn, nl. aan de 
Nederheirweg en op de Heide. Andere sites 
komen niet in aanmerking, omdat zij geen 
enkel effect zouden ondervinden van 
geluidsmuren.  
Eén kilometer geluidsscherm in 
Waasmunster zou moeten zorgen voor 
een wereld van verschil.

Het lijkt wel de top-3 van het lokale 
Waasmunsterse politieke gebeuren : 
Michel, Ilse en Jurgen. Sedert 1 januari 
2016 vormen zij samen een belangrijk 
onderdeel van ons college van 
burgemeester en schepenen. Gesteund 
door alle CD&V - mandatarissen en 
bestuursleden dragen zij de grootste 
politieke verantwoordelijkheid. In het 
licht van de komende verkiezingen, 
stellen we hen (en hun plannen) graag 
nog eens aan u voor.

Michel : Wij vormen misschien wel “het 
gezicht” van het plaatselijke bestuur, maar 
tegelijk mogen we niet vergeten dat er nog 
heel wat mensen achter en naast ons 
staan. De mandatarissen, die deel 
uitmaken van gemeente- en OCMW-raad 
en die ons op de voet volgen. 

De organen van de plaatselijke CD&V-
afdeling, die ons (terecht overigens) ook 
nauw in de gaten houden en die mee het 
gemeentelijk beleid bepalen. En onze 
coalitiepartner N-VA, met wie het zeer 
prettig samenwerken is en die ook heel 
wat waardevolle mandatarissen telt.

Jurgen : Dank zij deze verschillende 
vormen van samenwerking, zijn wij in 
staat om Waasmunster een grote 
metamorfose te laten ondergaan. De 
aandacht gaat momenteel vooral naar  de 
zone die wij “de kerkomgeving” noemen. 
Na de heraanleg van de straten rond de 
centrumkerk, volgen de herinrichting van 
het kerkhof, de aanleg van de vroegere 
Desso-site, de aankoop van de gronden 
rond Scheldecub en de bouw van ons 
nieuw vrijetijdscomplex DE MEERMIN.

Ilse : Maar onze aandacht gaat ook naar 
andere dossiers. Zo hebben wij eindelijk de 
stap gezet naar de heraanleg van de 
Hoogstraat en de Stationsstraat. Een dossier 
dat tijdens de werken ongetwijfeld heel wat 
wrevel en ongemakken zal meebrengen, 
maar dat na de voltooiing door iedereen zal 
worden gesmaakt. Stilaan maken we nu ook 
werk van rioleringswerken en heraanleg van 
de as Neerstraat-Sousbeekstraat-
Groenselstaat. En als schepen van milieu 
ben ik maar wat fier met de komst van de 
geluidsschermen langs de E17. Het budget 
daarvoor staat klaar, het is nu aan het 
Vlaams Gewest om de plaatsing van de 
schermen op de programmatie te zetten.

Jurgen : Zoals Ilse zegt, sommige dossiers 
liggen inderdaad al vele jaren of tafel en het 
is goed dat zij nu worden aangepakt. Er is de 
voorbije decennia zelden zoveel werk 
aangenomen als nu. We gaan onze 
technische dienst nu versterken met de 
aanwerving van een bijkomend ingenieur, 
zodat dossiers niet langer blijven liggen, 
maar met bekwame spoed kunnen worden 
afgewerkt. De mensen verwachten dat van 
een gemeentebestuur en ze hebben gelijk. 
Als schepen van openbare werken heb ik de 
handen meer dan vol, maar de afwerking 

van een dossier geeft gelukkig ook meer dan 
voldoening.

Michel : Wie de opmaak van al deze plannen 
leest, stelt zich wellicht wel eens vragen rond 
ons gemeentelijk budget. We zorgen er dan 
ook voor dat al onze voornemens vooraf 
financieel worden afgetoetst. Ieder project 
dat wordt aangevangen, wordt vooraf 
financieel nauwgezet getoetst en 
opgenomen in de financiële 
meerjarenplanning. Zo zijn we gerust dat 
onze investeringen in lengte van jaren 
betaalbaar blijven. We zijn er zelfs in 
geslaagd om de aanvullende gemeentelijke 
personenbelasting terug te dringen van 8 
naar 7,4%, het Vlaams gemiddelde.
Ilse : Ook op het gebied van de ruimtelijke 
ordening verandert er heel wat. De 
voornaamste wijziging merk je in het 
woonparkgebied met de nieuwe bepalingen 
omtrent de bouwoppervlakte. Zo slagen wij 
er in het groene karakter van de residentiële 
zones van onze gemeente te bewaren. 

Bij alle openbare werken zoeken we actief 

naar oplossingen op korte en lange termijn

WAASMUNSTER 
INVESTEERT IN BETERE 
WEGINFRASTRUCTUUR 

Het gemeentebestuur van Waasmunster 
gaat in de komende maanden nog fors 
investeren in openbare werken. Naast de 
langverwachte rioleringswerken en 
heraanleg van de Hoogstraat en 
Stationsstraat investeert de gemeente 
ook in tal van belangrijke 
overlagingswerken met als uitschieter de 
heraanleg van de Gentstraat.

Tijdens het Actiecafé zochten we actief naar oplossingen op korte en lange termijn

CD&V IN ACTIE. MEEBOUWEN EN 
NADENKEN OVER ONZE TOEKOMST
Op initiatief van onze deelgeledingen kwamen leden bijeen om na te denken 
en acties voor te bereiden voor een beter Waasmunster. Ook na 2018 willen 
wij hieraan verder blijven werken.

“Gemeentelijke 
personenbelasting van 8 

naar 7,4%.”




