
Na een carrière van meer dan 18 jaar als CD&V-schepen geeft
Lieve De Gelder de fakkel door en vervoegt de huidige CD&V-

jongerenvoorzitter Bram De Winne het schepencollege met
bevoegdheid over o.a. financiën, lokale economie en land- en
tuinbouw. Bram De Winne heeft zijn strepen verdiend in de
provincie Oost-Vlaanderen als waarnemend directeur Economie,

Landbouw en Platteland, Europese en Internationale samen-
werking.

Veel succes, Bram!

In januari 2001 nam Lieve De Gelder een zitje in de gemeenteraad in. Sedert juli 2003
is zij onafgebroken schepen. In 2014 werd Lieve OCMW-voorzitter en
vanaf 2019 nam ze het bijzonder comité voor sociale dienst in
handen en zette ze Wetteren op de kaart als ‘zorgzame’
gemeente.
Lieve behoort tot de eerste generatie vrouwelijke politici. Weinig
vrouwen zullen zoveel hebben gerealiseerd, als politica en als
mens. Lieve was een allround schepen die alom tegenwoordig
was. Streng maar rechtvaardig, sociaal maar niet vrijgevig,
aangenaam in de omgang maar kordaat, hardwerkend en rechtuit. Ze
ging de confrontatie nooit uit de weg.
Lieve kan het best omschreven worden met het woord “tegenkracht”, de kracht van
een vrouw die steeds op een constructieve manier weerwerk bood en opkwam voor
haar eigen, vaak originele, ideeën.
Lieve bleek niet alleen een vrouw met een erg persoonlijke aanpak maar ook een dame
met visie. Haar visie en verhaal gedurende de voorbije 18 jaar in de gemeenteraad, in
het schepencollege en in de OCMW-raad maakten haar van een onschatbare waarde
voor Wetteren.
Bedankt, Lieve!
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MENSEN KOMEN, MENSEN GAAN...
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Ook binnen onze partij zijn we aan vernieuwing toe.
Op nationaal vlak deed het statutair en ideologisch congres een frisse wind waaien in
het CD&V-ideeëngoed Op lokaal vlak richten we ons op een hogere betrokkenheid
van en een intensievere communicatie met onze leden via studiedagen, wijkbezoeken,
sociale media, mail en website.
Voor ons telt elke mens. We geloven in wat elke mens kan, wat mensen samen kunnen
en wat mensen kunnen betekenen voor elkaar. We nemen onze verantwoordelijkheid
ten opzichte van onze planeet en doen op een waarden gedreven manier aan politiek.
De gemeentelijke legislatuur is halfweg. Twee van de drie jaren zijn overschaduwd door
de coronapandemie. Toch werd er heel wat gerealiseerd: de Kerktuin, het jeugdhuis op
de site Cordonnier, de fietsstraten, de corona-ondersteuning, de cadeaubon, de Brug-
wacht, het Overkophuis, en zoveel meer.
Wij nodigen u graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 30 januari om
10:30 u in de oude sporthal waar wij u zullen vertellen wat de volgende drie jaar nog
in petto heeft.

Luc De Vreese
Voorzitter

WATEROVERLAST EN EROSIEPROBLEMATIEK

Naar aanleiding van de recente wateroverlast op diverse locaties, heeft het bestuur
beslist om een tijdelijke coördinator wateroverlast aan te
trekken.
Zijn taak zal erin bestaan om de kwetsbare gebieden in kaart
te brengen en klaarheid te scheppen in de onderliggende
oorzaken van de overlast.
Aangezien de wateroverlast in heel wat gevallen vergezeld
ging met vrij aanzienlijke modderstromen, dient ook een
oplossing gevonden te worden voor de erosieproblematiek.
Wetteren gaat daarom een samenwerking aan met het steunpunt erosie van de provincie
Oost-Vlaanderen, dat over heel wat expertise beschikt op dat domein.
De deskundige die de gemeente zal begeleiden, zal in elk geval gesprekken moeten
aangaan met de land- en tuinbouwsector om uit te zoeken hoe ook zij kunnen
bijdragen aan de bestrijding van erosie.

Katrien Claus
Schepen

Nodigt u van harte (maar onder voorbehoud van toelating) uit op haar

NIEUWJAARSRECEPTIE

Gastspreker: Stijn De Roo
Vlaams parlementslid
fractieleider in de Gentse gemeenteraad

Cafetaria Oude Sporthal
30 januari 2022, 10:30 u
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GROENE STROOM: EENIEDERS VERANTWOORDELIJKHEID!

Slechts 14% van het totale
stroomverbruik in Vlaanderen wordt
geleverd door groene stroom. Dit moet
snel opgeschaald worden.
In Wetteren staan (voorlopig) geen
windmolens en moeten we het hebben
van 2552 installaties van zonnepanelen.
Wichelen telt er 1471, Laarne 1405.

In Wetteren wordt 522 Watt per
inwoner geproduceerd; Wichelen produ-
ceert 610 Watt en Laarne 598 Watt.
Dat is nog heel wat minder dan bv.
Evergem en Lommel, met respectievelijk
1282 Watt en 3430 Watt.

De gemeente zelf heeft al zonnepanelen
liggen op alle recente bouwprojecten
zoals Rode Heuvel, en ook op de oude
tekenacademie en het politiekantoor.
Zowel bestuur als inwoners zullen in de
komende maanden en jaren een tandje
moeten bijsteken, niet alleen omwille van
de nijpende klimaatproblematiek (water-
overlast, droogte en hitte) maar ook om
de energie betaalbaar te houden.

Vermits niet elk dak geschikt is voor de
plaatsing van zonnepanelen, vindt CD&V
dat de gemeente actief op zoek moet
blijven gaan naar locaties, bij voorbeeld
op gemeentelijke gebouwen, waar elke
inwoner mee zal kunnen investeren in de

plaatsing van zonnepanelen. Op die
manier kunnen de deelnemers een
graantje meepikken van de gerealiseerde
zonne-opbrengst.

Ook over windmolens kan er gepraat
worden, op voorwaarde dat het gaat
over locaties die geen negatieve effecten
opleveren voor de omwonenden.
Verder wil CD&V Wetteren dat het
bestuur, samen met DDS, bekijkt welke
mogelijkheden rond hernieuwbare ener-

gie realiseerbaar zijn op bedrijven-
terreinen. Zo zal in het kader van het
project “Gedeelde energie is dubbele
energie” onderzocht worden hoe onder-
nemingen hernieuwbare energie met
elkaar kunnen uitwisselen binnen
zogenaamde energiegemeenschappen.

Voor alle inlichtingen aangaande
energieleveranciers, zonnepanelen en
zonneboilers, premies, opbrengsten en
tips om het energieverbruik en de
energie-piekverbruiken te verminderen,
verwijzen we graag naar het gemeen-
telijk energieloket waar men u na
afspraak gratis zal bijstaan.
Nu doen!

Karel Van Imschoot
Raadslid



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!

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

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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U kent het probleem ongetwijfeld: zwerfvuil langs de stoep, peuken in de goot, een
hondendrol in een perkje… Onze gemeente ondernam reeds verschillende acties in de
strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten: een coachingtraject van Mooimakers, monitoring
van vuilnisbakken, aanpak van hondenpoep langs de Scheldekaai, sensibilisering rond
peuken, mobiele camera’s nabij glasbollen… Ook de inwoners die spontaan zwerfvuil
verzamelen verdienen onze dankbaarheid en respect.

Toch raakt het probleem maar niet opgelost. Sommige mensen blijven hardleers en
verhinderen dat het overgrote deel van de Wetteraars
kan genieten van een propere gemeente.

Maar genoeg is genoeg! Waar vroeger de nadruk lag
op sensibilisering en communicatie, moeten
overtreders nu ook effectief gesanctioneerd worden.
CD&V Wetteren steunt het bestuur dan ook om vanaf
nu in te zetten op handhaving. Vanaf december tot

maart zal OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, GAS-vaststellers op
pad sturen naar zwerfvuilgevoelige plaatsen om betrapte vervuilers meteen te
beboeten. De focus zal liggen op eet- en drankverpakkingen, peuken en hondenpoep.
Na deze periode bekijkt de gemeente of ze hiervoor zelf GAS-vaststellers aanstelt.

Want een mooi en net Wetteren wil toch iedereen!

Bavo De Paepe
Bestuurslid

GAS-VASTSTELLERS TEGEN ZWERFVUIL

CD&V-Wetteren wil alle vormen van armoede sterk
terugdringen, vooral bij gezinnen en kinderen.
Gezien de belangrijke stijging van de energieprijzen juicht
CD&V het intiatief toe waarbij alle Wetteraars die het

financieel moeilijk hebben een verwarmings-
toelage kunnen aanvragen bij het Sociaal
Verwarmingsfonds. U kunt daarvoor best
contact opnemen met het Energieloket van

het Sociaal Huis Wetteren.

Let wel: dit moet gebeuren binnen 60 dagen
na levering van de brandstof.
Het Sociaal Huis zal nagaan of u aan de
voorwaarden voldoet en zal de aanvraag in
uw naam versturen.

Voor meer info kan u steeds terecht bij onze
vertegenwoordigers in het Bijzonder Comité Sociale Dienst,
Tony Oyen en Eline Pardaen.

VERWARMINGSTOELAGE BIJ FINANCIËLE
MOEILIJKHEDEN


