
Om Wetters burgemeester te worden helpt
het als je werkt op Scheppers, je vrouw
Monique heet en je witte sokken draagt. In
2010 voldeed Alain Pardaen aan die
voorwaarden en werd Wetters burge-
meester in opvolging van Marc Gybels, van
wie hij trouwens ook nog les kreeg.

Alain, een rustige wittekop zoals zijn leraar
hem omschreef, groeide op in wijk
Stuyvenberg, de dichtst bevolkte volkswijk
van Wetteren. Op 28-jarige leeftijd stapte hij
in de Wetterse politiek en behaalde een
mooi resultaat, want in 1991 startte hij als
OCMW-raadslid en vier jaar later als
gemeenteraadslid. De start van een een
engagement dat hij 27 jaar lang gedreven
invulde.
Op 1 juli 2003 deed Alain voor het eerst een
schepensjerp om. Hij volgde Fons Grillaert
op als sportschepen.
Net als Fons was hij alomtegenwoordig op
elke sportgebeurtenis of festiviteit. Zijn
eerste maanden in het schepencollege
heeft Alain veel geobserveerd, maar tegelij-
kertijd verdedigde hij zijn voorstellen met
kennis van zaken.
Alain Pardaen werd burgemeester op 1
januari 2010 toen de voormalige burge-
meester Marc Gybels aftrad. Hij werd

herkozen in 2012 en leidt sinds 2019 een
coalitie van CD&V, Groen&Co, Vooruit en
Één Wetteren.
19 jaar in het schepencollege, waarvan 12,5
jaar als burgemeester, een ambt dat hij
bekleedde met eerbied en liefde,
eigenschappen die hij zelf als nood-zakelijk
beschouwde voor een gedegen enga-
gement. Woorden die Alain ook in elke
speech gebruikte.
Alain bracht in 2009 de Ronde van
Vlaanderen éénmalig terug naar onze
gemeente. Hij realiseerde mooie projec-ten
i.s.m. de Vlaams Bouwmeester, zoals de
grondige facelift en tweede sporthal van de
Warande. Tijdens zijn burgemeesterschap
werd de site rond de Rode Heuvel met het
nieuwe gemeentehuis ontwikkeld, werd de
fiets- en voet-gangersbrug aangelegd, de
kerktuin en de site Cordonnier gerealiseerd
en werden de buurtbabbels opgestart.
Maar het moet een burgemeester soms
toch ook wat meezitten: voor de
Oogstfeesten werd Alain uitgenodigd om de
pattattenschieting te openen met een
symbolisch eerste schot op de liggende wip.
En echt waar, hij schoot onmiddellijk de
hoofdvogel af!

BURGEMEESTER MET PENSIOEN
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MEER VERNIEUWING

Burgemeester Alain was de rustbrenger, de
primus inter pares die zeer goed kon
modereren en vaak water en vuur kon
verzoenen. Zijn collega’s noemen hem een
rots in de soms woelige branding, uitwendig
de rust zelve. Op die manier doorstond hij
menige stormachtige gemeenteraden.
Bedankt Alain voor je inzet voor onze
gemeente en haar inwoners! Geniet van de
rust, er is nog leven na de politiek.

Maar nu breken we met de traditie. Onze
nieuwe burgemeester werkt niet op
Scheppers, zijn vrouw heet niet Monique
maar Marie-Catherine en hij draagt nooit
witte sokken. Hij kiest voor vernieuwing.
Albert De Geyter is met grote meerderheid
verkozen door de partij.
Bij zijn eerste verkiezing in 2006 was Albert
direct verkozen als schepen en werd nadien
door vriend en tegenstander geprezen als
diplomatisch gemeenteraadsvoorzitter in de

periode 2012-2018. Samen met zijn gezin
woont hij in het mooie Wetteren-ten-Ede,
waar bijna iedereen hem kent door de buurt-
werking die hij mee aanstuurt.
Albert is apetrots op de realisatie van de
Rode Heuvel, een project dat in de ruime
omgeving gezien mag worden en aangeeft
waar we naartoe willen: een ambitieuze
gemeente aan de Schelde. Hij stelt dat we de
ambitie moet hebben om de Schelde in de
toekomst nog meer uit te spelen op
economisch, sociaal en maatschappelijk
vlak.

NIEUWE BURGEMEESTER

Daarnaast verwelkomen we Tony Oyen
als nieuw gemeenteraadslid en
Phaedra Van Driessche als lid van het
bijzonder comité voor sociale zaken.

Tony heeft zijn sporen reeds verdiend
in de OCMW-raad en in de gemeente-
raad, zelfs als gemeenteraads-
voorzitter en fractieleider. Hij wil graag
blijvend ondersteuning bieden voor
warme succesvolle en kunstzinnige
initiatieven, zonder betutteling, ook bij
het ontwikkelen van ieder talent.

Phaedra is kersvers in de Wetterse
politiek. Zij is al tien jaar vol enthou-
siasme (hoofd)animator op speelplein
WESP. Haar ervaring in de jeugdraad,
pedagogische opleidingen en tewerk-
stelling in het jeugd-werk zullen de
basis vormen van haar inzet, waarbij ze
vooral de jongste generatie Wetteraars
niet uit het oog verliest.

Veel succes gewenst aan Albert, Tony
en Phaedra.
Draag zorg voor de Wetteraars!



Onze bestuursleden gingen van deur tot deur in Overbeke. We luisterden naar de
bewoners en gingen in gesprek met hen over wat goed gaat of beter kan in hun buurt.

We zijn verheugd dat binnenkort
het nieuwe Wetterse jeugdhuis
‘Sock’ de deuren opent op de
Cordonniersite. Het jonge bestuur
en de vrijwilligers zetten alles in het
werk om er een succes van te
maken!

Op zaterdag 16 juli
organiseren ze
hun openingsfuif
waar alle
Wetterse jeugd
op uitgenodigd is.

Katrien Claus
schepen van infrastructuur

IIWe maken van de Zuidlaan een
groene & veilige toegangsweg met

meer bomen dan voordien.

Bram De Winne
schepen van locale economie

Wetterse ondernemersawards:
II Als schepen ben ik enorm fier op het
ondernemend talent in onze gemeente!

Albert De Geyter
burgemeester

Tijdens de buurtbabbel in Ten Ede
kwam de wijkagent contact
opzoeken met de bewoners. Zo
konden de Ten Edenaars hun
zorgen en wensen overmaken.
Persoonlijk contact met de
wijkinspecteur dat leidt tot
resultaten, dat is wat de inwoners
kunnen smaken. Hopelijk zullen in
andere wijken deze buurtbabbels
ook zorgen voor een even
goed contact tussen buurt en
wijkagent.

KORT NIEUWS



COLOFON
Heeft u een opmerking of suggestie over
het gemeentebeleid of de
CD&V-werking in onze gemeente?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

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

Blĳf op de hoogte via sociale media:
facebook.com/cdenvwetteren
instagram.com/cdenv_wetteren

Word lid van CD&V: mail naar
lidmaatschap@cdenv-wetteren.be

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

Deze flyer is politiek informatief drukwerk
en kan bĳgevolg niet worden aangemerkt
als reclamedrukwerk.
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DERDE CD&V ZOMERFEEST
We nodigen je graag uit op ons zomerfeest
op zondag 21 augustus 2022 vanaf 14u in
de parochiezaal van Overschelde, Liefkens-
hoek 20, Wetteren.

Op het programma staan een wandel- of
fietstocht met bezoek, pannenkoeken
en koffie tijdens de tocht, foodtruck met
broodjes, hamburgers, frietjes in de avond,
springkasteel, gezellig samenzijn…

All-in volwassenen: € 14 | kinderen tot 12
jaar: € 7 | kinderen tot 6 jaar: gratis

Inschrijven kan bij de CD&V-raadsleden of
via tel. 0485 94 19 01. Gedetailleerde info
volgt op onze website en op sociale media.

EIGEN DAK 100 JAAR

Sociale huisvestingsmaatschappij
Eigen Dak is 100 jaar geleden op-
gericht. Een jubileummet een dubbel
gevoel.Enerzijds trots om wat de
maatschappij gedurende de voorbije
jaren gerealiseerd heeft, want
momenteel heeft Eigen Dak over de 3
gemeenten heen 952 woningen.
Anderzijds omdat het ook het
afronden is van een groot hoofdstuk.

Weldra wordt een nieuwe woon-
maatschappij opgericht. Demissie en
de visie blijven wel nog steeds
dezelfde als bij de opstart, namelijk
betaalbare woningen realiseren voor
mensen met een beperkt inkomen.

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale
huisvestingsmaatschappijen en ver-
huurkantoren één woonactor
vormen met maar één speler per

gemeente. Met de vier gemeenten
Lochristi, Wachtebeke Wetteren en
Laarne zal een nieuwe woon-
maatschappij gevormd worden.
Eigen Dak blijft dus wel bestaan maar
krijgt wellicht een nieuwe naam.

Myriam Verhoeven
voorzitter Eigen Dak


