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LENTE 2021

NIEUWSBRIEF
www.cdenv-wetteren.be

Wetteren is uitgegroeid tot een kleinstedelijk gebied met heel wat troeven. De
keerzijde van deze evolutie is dat zich heel wat bijkomende uitdagingen zullen aandienen
in de directe en nabije toekomst.

De voorbije maanden leerden ons hoe belangrijk het is om zuinig en respectvol om te
springen met de natuur in de directe omgeving van verstedelijkte gebieden; recent
leerden we ook het belang inzien van lokaal kopen, wonen, werken, winkelen en
ontspannen.

Het beeld van ons centrum is in de loop van de voorbije jaren grondig veranderd. Koopgedrag,
belevings- en woonbehoeften evolueren en zullen verder blijven evolueren. De kunst is om daar tijdig
op in te spelen.

Hoe leiden we het verkeer efficiënt naar en uit het kernwinkelgebied? Hoe pakken we de
parkeerproblematiek aan? Welke rol moet de gemeente spelen op de woonmarkt? Hoe gaan we om
met leegstand? Is er nog behoefte aan grote winkelketens en waar kunnen die ingeplant worden? Hoe

kunnen wonen, winkelen, werken samengaan met groen en rust?

Op deze en nog veel andere vragen moet de centrumvisie een
antwoord bieden. Het uiteindelijke doel is het schetsen van een
inspirerend en toekomstbestendig centrumbeeld.

Daarom wil CD&V Wetteren, samen met zijn coalitiepartners, alle
belanghebbende partijen uitnodigen en betrekken om het economisch
functioneren van het centrum een impuls te geven en om inspiratie te
bieden voor ruimtelijke kwaliteitsimpulsen.

Samenwerking en krachtenbundeling zijn immers essentieel. Samen kunnen we de noodzakelijke
strategische keuzes maken voor de toekomst, zodat ons centrum dé plek is waar je wil zijn!

Voor de realisatie van dit plan doet het bestuur een beroep op de deskundigheid van een aantal actoren,
maar ook op jou als inwoner en kenner bij uitstek.

Ondertussen kreeg je al de mogelijkheid om input te geven door het invullen van de digitale enquête
“GeWOONtebrekers” op de gemeentelijke website. Deze oproep werd tot nu toe beantwoord door
meer dan duizend Wetteraars. CD&V zal aandringen op nog meer initiatieven om jou als burger actief
te betrekken bij deze belangrijke uitdaging!

Alain Pardaen
Burgemeester

DE NOODZAAK VAN EEN INSPIREREND EN TOEKOMSTBESTENDIG
CENTRUMBEELD



2

Volgens de meest recente
cijfers zijn er in Wetteren maar
liefst 2173 ondernemingen. Er
is dus veel ondernemerschap
en creativiteit aanwezig in onze
gemeente. Denk maar aan de
bakker om de hoek, horeca-

zaken, de vele stielmannen tot de grotere
ondernemingen op bedrijventerreinen.
Voor CD&V Wetteren zijn al deze onder-
nemers een belangrijke schakel in onze
gemeenschap. Maar veel van deze onder-
nemers zijn misschien niet zo goed bekend bij
het grote publiek, daarom zetten we ze met
plezier in de kijker. We starten met The Belgian
Chocolate Factory.

Op het einde van de Peperstraat, op de grens
met natuurgebied De Ham, ligt de KMO-zone
Noorderdijk. Wij hebben er een afspraak met
Helga De Ridder, zaakvoerder van “The Belgian
Chocolate Factory”. Sinds 2018 produceert zij
samen met haar dochter Ines De Backer
gezonde, allergenenvrije en vooral lekkere
chocolade in Wetteren.

Dag Helga, gezonde én lekkere chocolade? Dat
moet je even uitleggen.
Sinds eind 2014 kwam het idee om lekkere
chocolade te maken waarvan iedereen kan
genieten, zelfs mensen met een allergie. Hieruit

is Magic Cholocates
ontstaan: een Bel-
gische chocolade die
100% natuurlijk, bio
en vegan is. De
chocolade is ook
volledig allergenen-
vrij. Mensen met een
voedselallergie of
diabetes kunnen dus

zonder problemen proeven van onze chocolade.
We hebben drie belangrijke uitgangspunten:
onze producten moeten gezond, diervriendelijk
én duurzaam zijn. Daarin zijn we redelijk uniek,

en bovendien produceren we onze chocolade
volledig zelf. De cacaobonen worden
geïmporteerd uit Peru (geteeld door een
eerlijke coöperatieve) en worden hier verwerkt.
Al onze producten worden gemaakt met 100%

hoogwaardige en
plantaardige ingre-
dienten zoals kokos-
bloesemsuiker. We
trekken die visie ook
door in onze verpak-
king: die is gemaakt
van eco-karton met
25% gras.

En hoe kom je er op
om dit als onderne-
ming uit te bouwen?
In november 2017
hebben we Magic

Chocolates overgenomen omdat we geloven in
het toenemend belang van gezonde voeding en
duurzaamheid. De bewustwording van de mens
en het rekening houden met intoleranties zorgt
ervoor dat steeds meer mensen op zoek gaan
naar verantwoorde en lekkere voeding. Eind
2018 waren we al verhuisd naar dit KMO pand
in Wetteren waar we over de ruimte en
mogelijkheden beschikken om te groeien.
Chocolade is een super leuk product om mee te
werken en het feit dat we dit als familie kunnen
doen is natuurlijk een bijkomende troef.

Vanwaar de keuze om jullie te vestigen in
Wetteren?
Wijzelf zijn van afkomstig uit Aalst, het eerste
winkelpand lag in Zelzate. Wetteren lag mooi in
het midden, en er was bedrijfsruimte
beschikbaar. Het was niet echt een bewuste
keuze maar achteraf gezien wel een zeer goede.
Wetteren ligt echt wel heel centraal met de
E40 en E17, wat enorm interessant is om
klanten te bezoeken en te leveren. Alleen

ONDERNEMING IN DE KIJKER: THE BELGIAN CHOCOLATE FACTORY

Bram De Winne
Raadslid
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Leentje Grillaert – gewezen schepen in onze gemeente – is vandaag provinciaal gedeputeerde
bevoegd voor onder meer landbouw en platteland, middenstand, integraal waterbeleid, toerisme,
ontwikkelingssamenwerking en omgevingsvergunningen. Vanuit deze functie is ze ook voorzitter
van Toerisme Oost-Vlaanderen, het Centrum Ronde van Vlaanderen, de Economische Raad voor
Oost-Vlaanderen en de verschillende LEADER-regio’s.

Van 13 tot 23 mei werd de ‘week van de korte keten’ georganiseerd.
Leentje: “Het is belangrijk om lokale producten rechtstreeks van bij de producent te kopen. Zo
krijgt die een faire prijs, krijg jij een gezond en authentiek product en wordt de ecologische
voetafdruk verkleind waarvoor uw kleinkinderen u danken. Ook in Wetteren hebben we enkele
producenten in het circuit van de korte keten.
Denken we maar aan microbrouwerij De Backer, de
likeuren van De Klok of het ijs en de desserten van
de Kortenboshoeve. Daar kopen is de lokale
economie steunen.”

Nog een initiatief dat op stapel staat en waar we
onze lokale CD&V-steun willen aan verbinden is de
‘week van de markt’. Die loopt dit jaar van 4 tot 10
oktober.
Leentje: “Het organiseren van een wekelijkse markt
is niet enkel een leuke belevenis, het trekt ook
mensen naar de kern van de gemeente waardoor
lokale handelaars en horeca-uitbaters ook hun graantje meepikken. Een heuse win-win. En om
ook de consument de kans te geven om (letterlijk) te winnen, wordt in die week een spaarkaart
ter beschikking gesteld van de marktgangers die met 3 stempels van verschillende kramen mooie
prijzen kunnen winnen.”

LEENTJE GRILLAERT, ONZE VERTEGENWOORDIGER IN DE PROVINCIE

THE BELGIAN CHOCOLATE FACTORY
Peperstraat 7
Wetteren

probeer ik de Scheldebrug net na de schooluren
wat te vermijden :)

Hebben jullie problemen ondervonden door de
coronacrisis?
Eigenlijk niet, we zagen zelfs een toename van
de productie. We hebben wel wat schrik dat er
misschien de komende periode problemen
kunnen ontstaan met de levering van
grondstoffen en ingrediënten.

Wat zijn de ambities?
We hebben nog heel wat groeipotentieel. Zo
wensen we ook uit te breiden naar Wallonië,
wat door corona wel wat vertraging heeft
opgelopen. Maar we zien ook mogelijkheden in
Nederland, Frankrijk en Scandinavië. Uiteraard
wensen we ook ons productengamma nog uit

te breiden, zo blijven we sterk inzetten op eigen
onderzoek en ontwikkeling.

CD&V Wetteren wenst jullie alvast veel succes
toe. Nog een laatste vraagje: waar is jullie
chocolade verkrijgbaar?
We leveren voornamelijk aan winkels zoals
bijvoorbeeld Bio-Planet, alsook bestelbaar in
alle biowinkels. Daarnaast hebben we ook een
eigen webshop. Die vind je terug via
www.magic-chocolates.be/shop
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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!

Eindredactie:
Erna De Keulenaere, Bavo De Paepe,
Wim De Smet, Luc De Vreese

Uw lokale contactpersoon:
Luc De Vreese - voorzitter (0485/94 19 01)
(voorzitter@cdenv-wetteren.be)
www.cdenv-wetteren.be

Volg ons op Facebook en Instagram
www.facebook.com/cdenvwetteren
www.instagram.com/cdenv_wetteren

Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
Stuur een e-mail naar
lidmaatschap@cdenv-wetteren.be

Deze flyer is politiek informatief drukwerk en kan
bijgevolg niet worden aangemerkt als reclame-
drukwerk.
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De betekenis van de leden voor een partij
valt niet te onderschatten en daarom wil
CD&V Wetteren een meerwaarde creëren
voor haar leden.

Impact: daarover gaat het. Er moet duide-
lijkheid zijn over de toekomst van de
gemeente en wie daarvoor verant-

woordelijk is. Duidelijkheid over wat een stem betekent.
En veel meer respect en eerlijkheid in het politieke
debat.
Christendemocraat zijn is in de eerste plaats een vorm
van burgerschap. Het gaat over je houding in de
gemeenschap. Een christendemocraat kan een mantel-
zorger zijn, een leider bij de jeugdbeweging, iemand met
een eigen start-up, een leerkracht die het beste uit zijn
studenten wil halen, een vrijwilliger, een zorgzame ouder
of een betoger in de klimaatmars. Wat we gemeen-
schappelijk hebben is ons oprechte engagement.

Herken je jezelf in deze maatschappelijke visie, sluit je
dan bij ons aan! Samen verhogen we onze impact!
Noteer alvast 15 augustus in je agenda, dan ben je
welkom op ons oranje zomerfeest!

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Luc De Vreese
Voorzitter

Als familiepartij vindt CD&V het uiterst belangrijk dat kinderen en jongeren buiten
kunnen spelen en ravotten.
Zo realiseerde onze gemeente de voorbije jaren onder meer het skatepark, de
tijdelijke speeltuinen op de markt, de uitbouw van een avontuurlijk speelterrein in de
wijk Diepenbroeck...
De voorbije maanden waren ook voor kinderen en jongeren extra moeilijk. Heel wat
activiteiten konden niet meer doorgaan of werden on-hold gezet. We willen daarom

niet talmen: deze maand moet het gemeentelijk speelweefselplan klaar zijn!
Dit plan voorziet in de creatie van speelkansen in alle
deelgebieden van de gemeente. Daaronder verstaan we
niet enkel echte speeltuinen, maar ook publieke ruimten
die zó worden ingericht dat kinderen er veilig kunnen
spelen.
Het plan beoogt bovendien de eigen mobiliteit van de
jongste Wetteraars makkelijker en veiliger te maken.
Denk maar aan een betere beveiliging van bepaalde
oversteekplaatsen, of het stimuleren van het gebruik van
trage wegen.
Kinderen uit enkele lagere scholen en deelgebieden
hebben al hun tips en verlangens meegegeven. En uiteraard kreeg de gemeente ook input van de
jeugdraad.

Binnenkort zal het plan voorgesteld worden, samen met de acties die eraan gekoppeld zijn. CD&V
Wetteren zal de realisatie ervan nauwgezet opvolgen. Want elk kind telt!

HET SPEELWEEFSELPLAN: MEER SPEELKANSEN IN WETTEREN

Bavo De Paepe
Bestuurslid


