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Burgemeester Alain Pardaen:
CD&V Logisch toch!
CD&V-Wetteren denkt aan U en aan uw toekomst. Het ver-
leden staat er borg voor. De realisaties - en zo zijn er vele 
- bewijzen het. Zorg voor de burger, leefbaarheid, cultuur, 
mobiliteit en sport zijn belangrijke thema’s waar CD&V 
en uw burgemeester Alain Pardaen, hun bekwaamheid in 
hebben bewezen. Dat is de beste garantie voor het Wetteren 
zoals U het aan uw kinderen zou willen doorgeven.
Onze mandatarissen - en ze zijn zorgvuldig uitgekozen van-
wege hun kwaliteiten - willen zich ook morgen en de vol-
gende jaren volledig inzetten voor de Wetteraars, met zin voor 
realisme, zekerheid, degelijkheid en stabiliteit. Uw voorkeur 
gaat beslist naar hen uit. Dat is LOGISCH TOCH !

De CD&V-jongeren met voorzitter Bram De 
Winne, Eline Pardaen, Emiel  Devos, (de jong-
ste kandidaat van Oost-Vlaanderen) en 
Phaedra Van Driessche dansen al vreugdevol  
met uitzicht op de komende verkiezingen. 
Voor de drie jonge kandidaten rechts op de 

foto is het tegelijk een sprong in het onbeken-
de. Maar ze zijn jong genoeg om met soepel-
heid neer te komen en hun verantwoordelijk-
heid op te nemen. Zij zijn uw beste keuze om  
in volle vertrouwen en altijd op hen te kunnen 
rekenen.

De vreugdesprong van de jonge Tsjeven



Nieuwe gezichten voor de CD&V-ploeg
 Zij willen werken aan het 

Wetteren van morgen
Jong en dynamisch:
Phaedra Van Driessche wil 
Wetteren doen wervelen
Phaedra Van Driessche is opge-

groeid in Overschelde en woont er 
nog steeds. Ze is een 
studente leerkracht 
lager onderwijs en 
zal zich nog verder 
verdiepen in onder-
wijs via een Master 
in de Pedagogiek en 
Onderwijskunde. Als 
studentenvertegen-
woordiger probeert 
ze binnen haar hui-
dige opleiding zich al 
in te zetten voor een 
beter onderwijs.
Phaedra is een be-
zige bij: zij is lid van 

de Wetterse jeugdraad en engageert 
zich al jaren als hoofdanimator en 

als bestuurslid 
van het Wet-
terse Speelplein 
“WESP”. Het 
is ook daar dat 
haar passie en 
goesting ont-
staan is om ook 
op andere ter-
reinen iets voor 
Wetteren en 
zijn (jeugdige) 
inwoners te 
gaan betekenen.
“Waarom bin-
nen je comfort-

zone blijven, als daarbuiten veel meer 
te beleven valt”, is daarbij haar over-
tuiging geweest om de stap richting 
politiek te zetten.
CD&V Wetteren is overtuigd dat zij 
die leidende rol ook in haar politieke 
engagement kan doortrekken, in de 
eerste plaats op de terreinen die haar 
bekend zijn.
Phaedra is overtuigd dat Wetteren de 
ambitie moet hebben om het label van 
kindvriendelijke gemeente verder uit 
te diepen, en wil hiertoe haar steentje 
bijdragen.
Zij wil ook volop inzetten op de reali-
satie van een aantal verzuchtingen en 
wensen van de Wetterse jongeren. Zij 
denkt hierbij aan een jeugdhuis en een 
nieuwe, volwaardige feestzaal.
Enigszins behoedzaam, maar met 
volle goesting en met een jonge, frisse 
blik zet Phaedra haar eerste stappen 
in de politieke wereld. Maar met de 
bedoeling iets te betekenen en te gaan 
voor een wervelend Wetteren, voor en 
door iedereen!

Emiel Devos: 
De jonge duizendpoot
Emiel Devos wordt pas 18 op 16 september e.k., maar 

is, naar eigen zeggen, klaar om de stap te zetten naar 
een politiek-maatschappelijk engagement. En hij wordt 
daarin ten volle gesteund door zijn ouders.
Emiel woonde tot zijn twaalfde in de Florimond Leirens-
straat, en is daarna in de omgeving van de Zandbergen gaan 
wonen.
Binnenkort studeert hij af aan het Sint-Gertrudiscollege, 
waar hij de richting Latijn-Wetenschappen volgt.
Hij is een muzikale duizendpoot: hij zingt in het college-
koor “Abadabukileyo”, is leadzanger in een aantal muziek-
groepjes en speelt ook piano.
Al van jongs af aan amuseert hij zich iedere zaterdagmid-
dag bij Scouts Were-Di Serskamp en sedert dit jaar is hij 
ook hoofdanimator en bestuurslid van het Wetterse Speel-
plein “WESP”. Het is ook daar dat zijn passie en goesting 
ontstaan is om ook op andere terreinen iets voor Wetteren 

en zijn (jeugdige) inwoners te gaan betekenen.
CD&V Wetteren is overtuigd dat ook de allerjongste kie-
zers een vertegenwoordiger verdienen op een lijst voor de 

gemeenteraads-
verkiezingen. 
Als extra jonge 
kandidaat weet 
Emiel immers, 
als geen ander, 
wat er bij de 
jongeren leeft, 
wat zij willen en 
verwachten. En 
CD&V is over-
tuigd dat hij, 
samen met de 
andere jongeren-
vertegenwoordi-
gers op de lijst, 
voor de noodza-
kelijke input kan 
zorgen.



Eline Pardaen:
sociaal engagement is 
een familietrek
Eline Pardaen is een jonge dame die geboren en getogen is in 

Massemen. Zij is verloofd en woont samen met Gilles D’Haese 
en is werkzaam als productmanager bij een grote distributeur van 
toebehoren in consumentenelektronica, gevestigd op het bedrijven-
terrein Vantegem.
Ze kreeg, als dochter van de burgemeester, de politiek met de 
paplepel mee en is reeds jaren lid van Jong CD&V.
Ze was ook al meerdere keren actief bij de zomer-uniefs van 
CD&V nationaal.
Eline engageerde zich vorig jaar in Ladies Circle Wetteren, waar 
zij actief meewerkt aan de initiatieven die de vereniging neemt 
ter ondersteuning van goede en sociale doelen.
Uiteraard kiest ze resoluut voor CD&V. Zij is er immers van 
overtuigd dat de partij van haar vader de meeste garanties 
biedt op de realisatie van de projecten die de Wetterse jonge-
ren voor ogen hebben.

Griet VandenBerghe werd geboren 
in Gent en groeide op in Wondel-

gem. Griet is mama van 3 dochters en 
als projectingenieur werkzaam bij 
de energiedienst 
van een multi-
national, waar zij 
zich voornamelijk 
bezighoudt met 
sterkstroomprojecten 
en hoogspanning.

In 2007 verhuisde ze 
naar Wetteren-Over-
schelde, vooral om-
wille van de betaalbaar-
heid van de woningen in 
Wetteren en omwille van 
de uitstekende verbindin-
gen via trein, snelweg en 
openbaar vervoer.

Griet is actief in het ouder-
comité van de lagere school 
Scheppers en is lid van 
KVLV.
Zoals ze zelf zegt, heeft ze 

altijd sterke belangstelling gehad 
voor politiek, en verkiest 
ze actief 

burgerschap boven commentaar 
geven in de rand.

Griet heeft de ambitie om met 
haar technische bagage ook de 
Wetteraars van dienst te zijn, 
voornamelijk in infrastruc-
tuurdossiers, energiebeleid en 
klimaatbeleid.

Met een echtgenoot die 
Belg/Mexicaan is, wil ze 
zich ook inzetten voor een 
actief integratiebeleid.
Het echte Wij-verhaal, 
gemeenschapsvormende 
activiteiten, beschouwt 
ze als een belangrijk en 
noodzakelijk tegenge-
wicht voor de verzu-
ring.

Ze wil hierin actief 
haar steentje bij-
dragen binnen de 
rangen van CD&V 
Wetteren.

Griet VandenBerghe:
Een WIJ-verhaal tegen verzuring



Ines Baatout:
Voor een warme samenleving
en een echt fijn groepsgevoel

An Wilmsen is 
geboren te Turn-

hout - haar accent 
kan dit niet verber-
gen - maar woont 
al ruim 20 jaar in 
Wetteren. Zij is 
gehuwd en heeft 3 
toffe kinderen.
An is heel sociaal 
geëngageerd en 
is graag creatief 
bezig, iets wat ze 
van thuis heeft 
meegekregen. 

Haar opleiding als fleu-

riste heeft daar wellicht 
ook iets mee te maken.
Momenteel is zij be-
diende in een zaak van 
kantoorartikelen, kran-
ten en magazines.
Ze is een graag geziene 
en bekende bewoner 
van de wijk Kwatrecht, 
waar ze gedurende meer 
dan 8 jaar een druk 
beklante krantenwinkel 
uitbaatte op de Brussel-
sesteenweg. Zij is een 
echte spraakwaterval en 
gaat een stevige discus-

sie of een debat niet 
uit de weg. Maar een 
luisterend oor heeft zij 
evenzeer. Bij de heraan-
leg van de N9 kwam An 
regelmatig in beeld als 
woordvoerster van de 
buurt.

An houdt wel van 
uitdagingen, hoewel zij 
bij het aanvaarden van 
dit politiek engagement 
niet over één nacht ijs is 
gegaan.

An Wilmsen: Rechtdoorzee, 
maar met een luisterend oor

Ines Baatout is een jongedame met 
Tunesische roots, maar op en top 

Wetters; haar familie woont immers al 
jaren in onze gemeente.
Ines is gehuwd en moeder van twee 
jonge kinderen, woont in de Bloem-
luststraat en is KMO-relationship-ma-
nager bij een van de grootste banken 
van ons land.
Zij wil zich in de eerste plaats inzetten 
voor een warm, sociaal en verdraag-
zaam Wetteren.
“Mensen leven vaak in hun eigen 
wereldje”, zegt Ines. “En dat is niet 
echt bevorderlijk voor de communica-
tie. De samenleving verarmt er door. 
Vroeger zetten de mensen ’s avonds 
een stoel voor de deur en begonnen te 
praten. Dat is helaas verleden tijd.”

Groepsgevoel

Ines vindt het fijn als mensen weer dat 
groepsgevoel ontwikkelen, zich samen 
achter een project scharen. Dat leidt 
tot creatieve ideeën en mooie resulta-
ten.
“Wat mensen belangrijk vinden, telt 
voor mij”, aldus Ines.
“Ik wil hen een stem geven, en hen 

ook uitleggen wat de poli-
tiek beslist en uitvoert. 
Goede politiek moet com-
municeren.”

Circulatie

Waarvoor wil je je 
inzetten, wat kan er 
beter in Wetteren?
Ines: “Parkeren en 
verkeer blijft veel aan-
dacht vragen in Wetteren. Soms is 
het wel moeilijk om voor iedereen 
goed te doen. Het verkeer is ook erg 
druk geworden. Sommige straten zijn 
sluipwegen geworden, om files of 
verkeerslichten te vermijden. De ge-
meente moet goed analyseren en over-
leggen met zijn bewoners. Zoals in 
veel straten in Wetteren is er ook niet 
overal duidelijkheid: zijberm of geen 
zijberm. Dat vergt tijd, want je kan 
niet elke straat hertekenen op een paar 
maanden of zelfs jaren. Maar CD&V 
is een beleidspartij en houdt met ge-
zond verstand en overleg rekening met 
wat het beste is voor iedereen.
Daar moeten we voor gaan. Dat was 
voor mij ook de reden om mij te enga-

geren bij CD&V. Hun project verdient 
aanbeveling en waardering in alle 
bevolkingsgroepen.

Heb je een speciale boodschap voor 
de kiezers? Voor jongeren?

Ines: “Aan kiezers, aan alle mensen, 
ook de jongeren, wil ik zeggen: pro-
beer positief te blijven. Praat over de 
goede voorbeelden in onze samenle-
ving, er zijn er zo veel…
Gelukkig wordt in Wetteren veel met 
elkaar gepraat. Dat bevordert de cohe-
sie en maakt van Wetteren een prettige 
gemeente om te wonen en “thuis” te 
komen en te zijn..



Walter Frulleux werd geboren in 
Schellebelle, maar woont ei-

genlijk al zijn hele leven in Wetteren.

Hij groeide op in een werknemersge-
zin, maar op 24-jarige leeftijd werd hij 
zelfstandig vervoerder van planten en 
koeltransporten.

Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid 
tot een belangrijke speler in de inter-

nationale transportsector.
Walter heeft 4 kinderen en 9 kleinkin-
deren. Hij is een duivel-doet-al en ie-
mand die niet werkloos kan toekijken. 
Als vrijwillig brandweerofficier staat 
hij reeds meer dan 30 jaar ten dienste 
van de Wetterse bevolking.

Zijn politieke engagement is er vorig 
jaar gekomen na intensieve gesprek-
ken met de burgemeester.

Walter Frulleux:
geëngageerd en superactief

Dirk Baele weet beter dan wie ook 
hoe de toekomst kan en moet 

worden. Niet alleen door de talrijke 
raden en organisaties waarin hij actief 
is, maar ook vanwege zijn beroep als 
directielid van Edugo, Campus Glori-
eux in Oostakker, een gerenommeerde school waar jonge-
ren voor de maatschappij van morgen worden voorbereid, 
een goed vak leren of zich voorbereiden op hogere studies. 
De muren hebben de adem van de wereld van morgen en 
dus weet Dirk Baele perfect hoe een ideale wereld er kan 
uitzien. Niet als entertainment op tv, maar in werkelijkheid, 
door de luisteren naar jongeren, hun problemen te observe-
ren en hen te helpen bij de voorbereiding op de wereld van 
morgen.

Niet enkel als directielid van de school, maar ook als bur-

ger van Wetteren kiest hij duidelijk voor de koers vooruit 
en daarvoor is CD&V de ideale partner, die van Wetteren 
ook de ideale thuis voor de inwoners wil maken.
Daar moet dag aan dag aan gebouwd worden, daar is exper-
tise en inzicht voor nodig, maar ook enthousiasme, moed 
en inzet en daarvoor in Dirk Baele de geknipte man.

Velen zullen hem wel kennen als geëngageerde midden-
stander, lange tijd actief geweest binnen de Middenstands-
vereniging Unizo en ook gangmaker van de bekende mid-
denstandszaak “Naaicentrum Baele” in de Benedenstraat, 
vlakbij de Markt, gerund door zijn vrouw Isabelle.

Initiatief nemen, denken en doen, zijn 
trouwens de noodzakelijke voorwaar-
den om te slagen en in deze tijd is dat 
voor middenstanders niet vanzelf-
sprekend.
Toch is het voor Dirk Baele van 
bijzonder groot belang dat een ge-
meente als Wetteren over een so-
liede middenstand beschikt met een 
aangenaam winkelcentrum, een goed 
aanbod en perfecte bereikbaarheid.
Het is duidelijk dat zijn engagement 
ook gaat naar lokale economie en een 
aangename stadskern.

Dirk is bovendien zeer actief in 
diverse raden en commissies van de 
gemeente: toerisme, cultuur, evene-
menten en subsidies, academie voor 

beeldende kunsten, lokale economie … het zijn allemaal 
platforms van informatie en overlegmomenten met vrij-
willigers waar Dirk als lid of voorzitter reeds jaren zijn 
schouders onder zet. 

Dirk Baele: “De gemeente heeft 
een sterke middenstand nodig”

Voor een leefbare en 
aangename stadskern



Erna De Keulenaere is beroeps-
halve al 40 jaar tewerkgesteld 

in Mariagaard, eerst als opvoeder en 
ondertussen al ettelijke jaren als inter-
naatsbeheerder.
Haar sociaal engagement kreeg ze van 
huis uit mee. Net als haar vader is ze 
actief in verschillende organisaties.
Momenteel heeft ze de handen vol 
in de Massemense parochieploeg. Ze 
geeft catechese, is bijna wekelijks 
cantor tijdens de zondagsviering en is 
ook lid van het Martinuskoor. Maan-
delijks is ze bar-verantwoordelijke in 
praatcafé ’t Klooster Massemen.

    Tijdens de 
voorbije zomer-
vakantie ging ze, 
voor Broederlijk 
Delen, op inleefreis 
naar Oeganda. Een 
ervaring waar-
over zij de tijdens 
de vastenperiode 
getuigenis bracht in 
heel Vlaanderen.
“Wie mij wil thuis 
wil vinden, moet veel geluk hebben. Ik 
ben een straatloper”, zegt ze zelf. Voor 
wie een politiek engagement beoogt, 

hoeft dit absoluut geen nadeel te zijn.
In haar politiek engagement wil ze de 
lijn als vrijwilliger doortrekken: er zijn 
voor de Wetteraars!

Erna De Keulenaere:
vrijwilliger ten bate van

de Wetteraars

Katrien Wouters heeft een familienaam die bij heel wat Wetteraars 
een belletje doet rinkelen; zij is immers de kleindochter van Jaak 

Wouters, stichter en oud-voorzitter van de Wetterse Heemkundige 
kring “Jan Broeckaert”.

Katrien is schoonheidsspecialiste van opleiding en was werkzaam 
in een Wetterse parfumerie, maar gaf die job al vlug op om zich 
voltijds te wijden aan de opvoeding van haar 2 zonen en om zich als 
zelfstandig helper te engageren in het bedrijf van haar echtgenoot, 
boomkweker Geert De Winter.
In haar vrije tijd blijft zij die kennis van de schoonheidsbranche 
echter delen door het geven van voordrachten over die materie in 
het verenigingsleven, o.a. bij KVLV en Femma.
Verder volgt zij zanglessen en speelt zij af en toe een rolletje bij 
toneelgezelschap “Zucht naar Kunst”.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stond zij ook op de 
CD&V-lijst, zij het in buurgemeente Wichelen.
Dit politiek engagement wil zij nu verder zetten in Wetteren.
Katrien heeft heel wat ideeën om Wetteren nog meer op de 
kaart te zetten als plantencentrum en is ervan overtuigd dat de 
omgeving van Wetteren nog heel wat onontgonnen mogelijk-
heden heeft om uit te groeien tot een toeristisch attractieve, 
groene, mooie en gezonde regio.

Katrien Wouters:
voor een groen, gezond en mooi Wetteren

Telli Nalli - Taslidere:
“Wetteren is echt mijn thuis en moet ook 
de uwe zijn. Ik draag er zorg voor”



Sabine Bogaert, beter bekend als 
“Bieneken van de sporthal” groeide 

op in Wetteren-ten-Ede, waar haar ou-
ders meer dan 28 jaar het café “Gilden-
huis” uitbaatten; een echt dorpscafé-
feestzaal waarin heel wat verenigingen 
en clubs een thuis vonden.

Het verenigingsleven en het sportieve 
leven zit haar dus ingebakken. Ze zag 
er bij wijze van spreken de helft van 
Wetteren langs komen.
Geen wonder dat Bientje graag onder 
de mensen is en met plezier overal een 
helpende hand toesteekt.
“Mensen ten dienste zijn” staat ge-
schreven in het familieschild en kreeg 

zij met de paplepel mee.
Beroepshalve is zij werkzaam 
bij de Wetterse sportdienst en 
verzorgt zij onder meer het 
onthaal in de sporthal. 
Sabine kent enkel de weg 
vooruit! 
Zij hoopt dan ook met haar 
inzet en enthousiasme CD&V 
Wetteren een flinke duw in 
de rug te geven.

Sabine Bogaert: De gastvrije, 
helpende hand

Dirk Fack is een dui-
zendpoot. Zaken doen, 

mensen naar zich toe halen, 
helpen, zit hem in het bloed. 
Als je het letterlijk toepast 
zou je kunnen zeggen dat zijn 
“broodje gebakken is” en dat 
was ook zo jaren geleden, 
want hij runde een bakkerij 
op Wetteren-ten-Ede, trok 
overdag met zijn brood naar 
de klanten en ’s nachts en on-
der de morgen bakte hij, tot 
hij het bakken voor bekeken 
hield.

Hij startte ook 
een kranten-
zaak, maakte 
zijn kinderen 
enthousiast voor 
het handel drij-
ven en voor de 
“broodnodige” 
stiel.
Zaken doen als 
bakker is niet 
meer hetzelfde 

als vroeger en dat vindt Dirk 
doodjammer. Het is niet meer 
op mensenmaat, maar de in-
dustrie walst de kleine zaken 
plat en neemt alles over.
De samenleving zoals ze 
vandaag aangeboden wordt, 
hindert Dirk. “Vroeger 
leefden we meer met elkaar, 
nu liever zonder elkaar”. Het 
broodnodige contact verwa-
tert en verdwijnt, zelfs in het 
verenigingsleven. Hij hoopt 
dat jonge mensen het kun-

nen doen 
kenteren, 
want een 
maatschap-
pij-zonder-

elkaar is niet leefbaar. “We 
zijn geen robotten!” Dirk is 
gehuwd met Lutgart De Keu-
lenaer, is vader van 2 zonen, 
Wouter en Maarten, en trotse 
opa van Hayden.
Toch denkt Dirk Fack er met 
plezier aan terug: lekkere din-
gen bakken, rondtrekken bij 
de mensen, een praatje slaan, 
hen raad geven en helpen. 
Het is zowat het DNA van 
de familie, want zijn zuster 
Karine was jarenlang sche-
pen van sport en jeugd voor 
de CD&V van Wetteren. Hij 
woonde en werkte wel op ten 
Ede, maar zijn domein was 
het hele grondgebied van 
Wetteren. Iedereen kent hem.
Hij kent dus best de noden 
van Wetteren, de specifieke 
wensen van alle wijken af-
zonderlijk. Omdat hij veel 
“op de baan” was, weet hij 
hoe belangrijk veilig verkeer 

is. Veiligheid primeert: dus 
opsporen van conflictsituaties 
voor fietsers. Zijn belangstel-
ling gaat ook uit - hoe kan 
het anders - naar de Mid-
denstanders. “Veel mensen 
moeten risico’s nemen om te 
investeren en de vraag is of 
ze altijd kunnen rekenen op 
ondersteuning.”
Ook jeugd- en sportwerking 
moet gestimuleerd worden. 
Dirk is een gangmaker in het 
sociale en sportieve gebeu-
ren van Ten-Ede, was ook 
een tijdlang voorzitter. Hij 
is medestichter van wieler-
club “Wetterse Dakwerken” 
en organiseert al 15 jaar de 
wielerwedstrijden in Wetteren 
Ten-Ede.
Zeer recent heeft hij, samen 
met zijn zoon Maarten de 
VZW “Voor elkaar, met 
elkaar” opgericht.
Er is dus veel werk aan de 
winkel en daar wil Dirk Fack 
zich voor de volle honderd 
percent voor inzetten. Niet 
enkel ten-Ede, maar heel 
Wetteren rekent op hem.

Dirk Fack: Met hart en ziel voor 
een warm en sportief Wetteren

Nico Goossens is een geboren en getogen 
Wetteraar, beroepshalve werkzaam 

binnen één van de grootste vrachtwagen-
assemblagebedrijven in de regio, maar in 
een vorig leven ruim 4 jaar uitbater van ’t 
Wetteraarke, de gekende horecazaak op de 
Wetterse markt.
Hij is de zoon van Achiel Goossens, de le-
gendarische oud-speler van Racing Wetteren, 
die zijn naam gaf aan één van de bekendste 
jeugdvoetbaltornooien van Vlaanderen.
Zijn sportieve torso verraadt dat ook hij een 

sportfanaat is. Nico is een fervente jogger en 
is meerdere keren per week terug te vinden 
op de looppiste van De Warande.
Tot voor kort was hij ook heel betrokken bij 
de dagelijkse werking van RFC Wetteren.
Nico wil CD&V Wetteren helpen om de 
partij op 14 oktober naar succes te leiden.

Nico Goossens: 
sportief en gedreven



Waar vinden we Geert De Win-
ter? Op zijn tractor op het land. 

Hij is nog net geen wortel geschoten, 
maar wel vergroeid met de natuur, het 
groen en Wetteren. De ideale biotoop 
voor iemand die enkel niet groen ach-
ter de oren is.

Bram De Winne: “Geert, je bent een 
ervaren groen-specialist en boomkwe-
ker van het vak. Wat valt je het meest 
op met betrekking tot je specialiteit?”

Geert De Winter: “Ik kweek bomen 

voor de groothandel die uiteinde-
lijk bij de particulier terecht komen. 
Vroeger waren dat sierbomen en 
parkbomen zoals linde, eik, berk, 
maar de tendens is omgeslagen  naar 
fruitbomen. Vooral leibomen zijn in 
trek en dat komt omdat de tuintjes 
kleiner worden, de grond duurder en 
ook door de druk van de overheid die 
mensen meer naar de stad wil halen 
en het platteland onbebouwd wil 
laten. De tuintjes zijn ook veel kleiner 
dan vroeger, ook omdat particulieren 

minder tijd en werk aan de tuin willen 
besteden, dan een groene tuin waar ze 
het hele jaar door moeten voor zor-
gen. Maar feit is dat leibomen minder 
plaats innemen, maar wel meer zorg 
en tijd bij het telen vereisen. Het duurt 
jaren eer je een appelboom in een 
leivorm hebt gekregen.”

Bram De Winne: “Ze hebben toch nog 
belangstelling voor groen?”

Geert De Winter: ”Gelukkig wel, maar 
ze willen er wel minder werk inste-
ken. Je kan van alle fruitbomen een 
leiboom maken, zelfs van kersen en 
pruimen, maar dat vergt wel meer ken-
nis, zorg en geduld, want een appelaar 
en een perelaar kun je gemakkelijk 
elk jaar bijsnoeien en leiden, bij een 
kerselaar is dat delicater.”

Bram De Winne: “Ben je vooral op de 
binnenlandse markt gericht, of meer 
op het buitenland? Meer aan particu-
lieren of meer aan de overheid?

Geert De Winter : “Elk land heeft zijn 
eigen eisen en favoriete boomsoorten. 
Zeventig percent van onze planten-
kweek gaat naar het buitenland, vooral 
Frankrijk (50 %) en Engeland (20%). 
In Frankrijk zijn ze verzot op laag- en 
halfstammen, terwijl Engeland daar-
entegen hoogstammen verkiest. Daar 
moet je als plantenteler rekening mee 
houden. Ook in het buitenland groeit 
de belangstelling voor fruitbomen, ook 
bij particulieren. De verkoop aan de 
overheid, gemeenten, provincies, de 
staat is fel teruggelopen. 

Bram De Winne: ”Zie je mogelijkhe-
den in Wetteren of de omgeving”?

Geert De Winter: “Natuurlijk zijn er 
mogelijkheden, want er zijn genoeg 
planten- en boomkwekers in Wetteren. 

Interview door CD&V-jongerenvoorzitter Bram De Winne

Vroeger was Wetteren gekend als rozenstreek. Van overal in het 
land kwam men om wandelingen te maken tussen de rozenvel-

den, genieten van het mooiste geschenk van de natuur. Rozen zijn 
wat op de achtergrond geraakt, terwijl Wetteren zich nu meer profi-
leert als plantengemeente. Maar merk je dat ook wel als je de ge-
meente binnenrijdt? Volgens Geert De Winter, de man van Katrien 
Wouters, een nieuwe kracht bij de CD&V ploeg, moeten we ook de 
volgende jaren blijven inzetten op vergroening.
Bram De Winne, voorzitter van Jong CD&V had een rechttoe-
rechtaan gesprek met hem, zoals we dat van jongeren mogen ver-
wachten: zonder omwegen de problemen vermelden, maar ook de 
oplossingen aanreiken en verdedigen. Conclusie: Wetteren kan  veel 
groener, we hebben de mogelijkheden.

Hoe Wetteren mooier maken?
Geert De Winter: “Maak van Wetteren 

een echte plantengemeente”



Naast de mogelijkheden en het werk 
dat al gerealiseerd is, moeten we ons 
steeds de vraag stellen: “Wat kunnen 
we nog meer doen?”. Iedereen, tot ver 
buiten onze gemeentegrenzen, moet 
het gevoel hebben dat Wetteren dé 
plantengemeente is. Ook de andere 
overheden, zoals provincie en Gewest, 
moeten we hiervan overtuigen. Stel je 
voor: de rotonde aan de op- en afrit-
ten van de E40 vol bomen, bloemen 
en planten. Het zou als het ware een 

groene oase kunnen worden.

Ik denk dat de boomkwekers zeker 
hun expertise kunnen aanwenden om 
de overheid te adviseren in de uitwer-
king van het groenbeleid. De overheid 
is namelijk geen specialist in dit vak, 
wat zeker geen verwijt is. Ik zie dat 
de Kasteeldreef in Laarne herbeplant 
is. Op zich een mooi initiatief, maar 
de bomen komen wel uit Duitsland. 
Misschien moeten we ons ook naar 
andere gemeenten meer profileren als 
plantengemeente?

Positief
Bram De Winne :”Wat is volgens 
jou een enorm positief element in 
het groenbeleid? 

Geert De Winter: “De plannen om 
naast de kerk een mooi park aan te 
leggen zijn echt prachtig. Er is al 
beton en steen genoeg in het centrum. 
Ik denk ook aan de Tuindagen op de 
Markt, nog zo een prachtig initiatief. 
Allemaal zaken waar we mee aanto-
nen dat Wetteren een plantengemeente 
is. Maar de zorg voor een mooie 

groene gemeente is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid: bloembakken 
die vol blikjes liggen, zakken chips 
bij de bomen, enz. Het is ook aan de 
inwoners om onze gemeente groen te 
houden en te promoten. 

Bram De Winne: “Dat probleem zal 
uw vrouw zeker te harte gaan, nu ze 
op de CD&V-lijst staat”?

Geert De Winter: “Mijn vrouw kent de 
problematiek heel goed. Ze waardeert 
zowel de natuur, de schoonheid ervan, 
het groen in de steden en wijken en het 
belang ervan. Uiteraard zal ze er voor 
ijveren dat Wetteren niet vergeet dat 
het een plantengemeente is. Dat moet 
opvallen van zodra je de gemeente 
aan alle kanten binnenrijdt. Ze zal 
zeker ijveren om Wetteren mooier en 
groener te maken, zodat het nog pret-
tiger wordt om er te leven, te wonen, 
te werken.

Bram De Winne: “Je ziet het dus 
positief in”?

Geert De Winter :”Natuurlijk, ondanks 
het feit dat we vaak met ongelijke 
middelen moeten strijden. Zo zijn we 
bijvoorbeeld een belangrijke markt 
verloren aan Duitsland, omdat die 
zich gaan bevoorraden in de Baltische 
Staten of in Spanje. Daar mogen ze bij 
het telen middelen gebruiken die hier 
verboden zijn. We strijden dus met 
ongelijke wapens en de concurrentie 
wordt vervalst. Wij mogen niets en zij 
mogen alles en onze politici schui-
ven alles af op Europa. Maar met een 
beetje goede wil, begrip en respect van 
de gemeenten in eigen streek, moet er 
zeker iets moois van gemaakt kun-
nen worden. In Wetteren zijn we goed 
bezig, er zijn vakkundige mensen die 
alle kansen moeten krijgen.

Bram De Winne

Parkeren in
Wetteren:

gratis of betalend, 
via SMS: het kan !

Zoals in elke stad of gemeente is 
parkeren belangrijk: voor de han-

del, voor de diensten, voor de mensen. 
Ook in Wetteren is dat zo. Hoe kan je 
nu en binnenkort gemakkelijk wonen, 
werken en winkelen in het centrum van 
Wetteren? Wel er is een nieuwigheid: 
parkeren door middel van je gsm of 
smartphone.
Ik ga niet graag naar de parkeerauto-
maat als ik kort parkeer. Moet dat?
Je kan volgende procedure toepassen 
met je gsm. Je sms’t dan de code van 
de dichtstbij zijnde parkeerautomaat 
(bijvoorbeeld WET5), gevolgd door een 
spatie en je nummerplaat naar 4411. 
Wanneer je klaar bent en opnieuw ver-
trekt, SMS je Q naar 4411.
Je kan je bericht bewaren en de volgen-
de keer opnieuw sturen: dit vergt maar 
enkele seconden van je tijd!
Moet ik dan betalen voor kort parkeren?
Neen, het eerste halfuur betaal je niets. 
Enkel als je langer parkeert, wordt iets 
aangerekend. Met sms-parkeren betaal 
je altijd de exacte parkeerduur: stopt je 
parkeersessie bijvoorbeeld na 37 mi-
nuten, dan betaal je slechts 7 minuten. 
Je ontvangt ook een sms wanneer je de 
maximale parkeertijd hebt bereikt.
Moet ik dan geen briefje leggen achter 
de voorruit?
Nee, dat is niet nodig. 
Wat als ik vergeet de “stop” te sturen 
(de SMS met “Q”) ?
De tarieven in Wetteren zijn hoe dan 
ook laag. Je betaalt dan 40 eurocent per 
half uur tot het einde van de dag. Op 
het einde van de betaalperiode stopt hoe 
dan ook je bijdrage.



Beste Luc, waarom ben je in de 
politiek gestapt?

“In de eerste plaats omdat je het me 
“zo schoon gevraagd hebt”. Even seri-
eus, de 65-plussers maken een steeds 
groter deel uit van onze maatschappij.

Ze moeten daarom ook evenredig 
vertegenwoordigd zijn in de beslis-
singsorganen, ook op gemeentelijk 

vlak. Ik wil mij hiervoor kandidaat 
stellen en ik vind dat CD&V hiervoor 
de beste troeven heeft. De partij is 
een weerspiegeling van de samenstel-
ling van de maatschappij en kan dus 
best antwoord geven op de vragen en 
de bezorgdheden van de Wetteraars. 
Samenleving, economie en duurzaam-
heid zijn thema’s die mij aanspreken 
en belangrijk zijn, maar die ik enkel 
gebundeld in één partij vindt, bij 
CD&V.

Wil je dan alleen maar de belan-
gen 
van de 65-plussers verdedigen?

“Neen, natuurlijk niet. Veel aandachts-
punten zijn voor iedereen belangrijk.
Ik wil mij vooral focussen op het 
gebruik van de open ruimte met aan-
dacht voor een sterk land- en tuin-
bouwbeleid. Ook vind ik de leefbaar-
heid van woonkernen belangrijk. Een 
studie van de CM wijst uit dat er een 
probleem is met fijn stof in de cen-
tra. De luchtkwaliteit kan verbeterd 
worden door een goed circulatieplan. 
Bovendien moeten mensen een plek 
hebben om samen te komen en samen 
te werken in verenigingen. Voldoende 
ontmoetingsruimte in de woonwij-
ken van de gemeente is hiervoor een 
prioriteit. Aandacht voor kansarmen 
binnen een warme samenleving waar 
geborgenheid en veiligheid belangrijk 
zijn, is een actiepunt. Verder ben ik 
geïnteresseerd in organisatie, vernieu-
wing en efficiëntie van de gemeente-
lijke activiteiten. Je kan mij volgen op 
Facebook voor verdere info over deze 
thema’s.

Vernieuwing en organisatie zijn 
dat dan uw grote troeven?

“Ik ben zowel professioneel als privé 
steeds bezig geweest met vernieu-
wing. Het is belangrijk om nieuwe 
ideeën en technieken te introduceren 

Luc De Vreese:
Durven vernieuwen, 
logisch toch!

Ere-burgemeester Marc Gybels vergeet de 
mensen niet die het goed menen met Wetteren en met het 

engagement van de CD&V. Dat is zeker het geval met Luc De 
Vreese. Hij was sinds jaar en dag voortrekker van zijn campag-
neteam. Hij is 41 jaar gehuwd met Bea De Schrijver, de zus 
van Marcs vrouw. Hij is ook vader van Bert en Lotte en groot-
vader van Jensen, Lars en Loren. Marc Gybels: “Het is prettig 
zo’n man te interviewen en aan de Wetteraars voor te stellen. 
Sedert zijn pensionering heeft hij trouwens de nodige tijd voor 
een actiever politiek engagement.”

Interview door
ere-burgemeester
Marc Gybels

Letterlijk een beetje in de wind: nieuwe kandidaat Luc De 
Vreese wordt verwelkomd door burgemeester Alain Par-

daen en ere-burgemeester Marc Gybels.



en toe te passen waar mogelijk.
Binnen mijn professioneel engage-
ment als landbouwkundig ingenieur in 
de zuivelketen met opdrachten gaande 
van wetenschappelijk onderzoek over 
marketing tot kwaliteitsbewaking, was 
innovatie steeds mijn leitmotiv.
Privé ben ik o.a. voorzitter van het 
feestcomité van de parochie, secretaris 
van de vzw Parochiale Werken Over-
schelde en beheerder van de parochie-
zaal in de Liefkenshoek. Ik hou ervan 
allerlei activiteiten te organiseren 
en mensen samen te brengen in een 
leuke, positieve sfeer.
Ook acteer en regisseer ik in de 
toneelvereniging ToOver van Over-
schelde.”

Sociaal engagement is niet nieuw 
voor u?

“Vanaf mijn jeugd was ik actief in het 
verenigingsleven. Ik was leider en 
groepsleider bij de Chiro van Melle 
waar ik geboren en getogen ben. Vanaf 
het ogenblik dat mijn kinderen naar 
school gingen was ik lid van het ou-
dercomité en participatieraad van het 
Sint-Gertrudis college en de Sint-Jozef 
basisschool.
Verder was ik ook secretaris van de 
bedrijfsgilde melkvee, een beroeps-
organisatie binnen de Boerenbond. 
Ik werd uitgezonden als zuivelexpert 
naar projecten van ontwikkelingssa-
menwerking in Rwanda en Madagas-
kar.”

Uw verkiezingsdoel in één zin?
“Een warme samenleving met vol-
doende aandacht voor innovatie en 
efficiëntie.“
Luc, veel succes op 14 oktober, Wet-
teren is in goede handen!
“Bedankt en altijd klaar voor uw reac-
ties op 0485/941901.”

“CD&V heeft
de beste troeven
en is een perfecte 

weerspiegeling van 
de maatschappij”

Over de mogelijkheid van een tweede Scheldebrug is 
al heel wat te doen geweest. Maar zo’n project moet 

niet emotioneel maar met gezond verstand en pragmatisch 
worden aangepakt.

In het structuurplan van Wetteren, goedgekeurd door de partijen van de 
bestuursmeerderheid (CD&V, N-VA, Open VLD) op 2/7/2015 wordt voor-
gesteld een tweede Scheldebrug te voorzien van Heusdensteenweg naar 
Noordlaan (ter hoogte van Voorde). Wij citeren:
Het wordt vanuit verkeerskundig oogpunt aanbevolen om het scenario 
‘Voordestraat’ verder uit te werken. 

Aanbevolen scenario

• Door het vrijwaren van doorgaand bovenlokaal (vracht)verkeer 
verbeteren de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de woonge-
bieden sterk.
• Door het vrijwaren van doorgaand bovenlokaal (vracht)verkeer 
verbeteren de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in het woonge-
bied en schoolgebied rondom Cooppallaan sterk.
• Het centrum van Wetteren blijft bereikbaar voor lokaal verkeer 
zonder omweg.
• De inpassing van de aansluiting van de nieuwe Scheldeovergang 
op Noordlaan en Heusdensteenweg is minder ingrijpend.
• De verkeersdruk in de omgeving van de huidige Scheldeovergang 
daalt tot onder een kritisch niveau. Het risico op verzadiging op en rond 
één van beide Scheldeovergangen is zeer klein.

Zaak van Vlaamse Gewest

Wanneer deze werken uitgevoerd worden, is een zaak van het Vlaamse 
Gewest, niet van de gemeente Wetteren. De leden van de meerderheid in 
de gemeenteraad (CD&V, N-VA, Eén en Open VLD) dringen echter bij 
het Vlaamse gewest aan om dit niet langer uit te stellen, zodat zwaar ver-
keer wegblijft uit het centrum en uit de schoolomgevingen.
Méér weten ? Zie  de website van de gemeente Wetteren.

Waar en wanneer een 
tweede Scheldebrug ?



SPEERPUNT 1:
MOBILITEIT

Een gemeente goed besturen 
is rekening houden met de 
belangen, de gezondheid, de 

problemen, de noden van de inwoners. 
Burgemeester Pardaen die tussen de 
mensen leeft en werkt, heeft daarom 
hard meegewerkt aan de speerpunten, 
de belangrijkste elementen van het 
verkiezingsprogramma van de CD&V. 
Hij geeft hierover uitvoerig uitleg.

Burgemeester Alain Pardaen: “Het 
zal u niet verwonderen dat mobiliteit 
één van de speerpunten van CD&V 
is geworden. Mobiliteit, of eerder een 
gebrek aan mobiliteit, wordt immers 
beschouwd als één van de grootste 
problemen waarmee mensen dagelijks 
te maken krijgen. En dat is niet alleen 
in Wetteren zo.

Tijdens de voorbije bestuursperiode 
heeft de fietser een meer prominente 
plaats gekregen in het Wetterse straat-
beeld:
• door creatie van fietssugges-
tiestroken op diverse plaatsen in het 
centrum en de aanleg van afgeschei-
den fietspaden waar mogelijk
• door de realisatie van de eer-
ste fietsstraat en van de fietssnelweg 
op de rechter Scheldeoever
• door invoering van de zone 30 
in het centrum
• door de aanleg van de nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug die Wetteren 
Noord verbindt met de Rode Heuvel, 
het nieuwe hart van de gemeente.
Iedereen is het er over eens dat Wet-
teren dringend nood heeft aan de 
realisatie van een noord-zuidverbin-
ding - met tweede Scheldebrug - om 
doorgaand verkeer uit het centrum te 
weren.
Wetteren heeft in dit dossier jaren 

geleden al een duidelijk standpunt 
ingenomen. Jammer genoeg ligt de 
uiteindelijke beslissing niet bij het 
Wetterse bestuur. Wat het gemeente-
bestuur wel kan doen, is blijvend druk 
zetten bij de hogere overheid.”

Tenslotte wil CD&V pleiten voor 
goede wil en gezond verstand. En voor 
goede communicatie, want ook daar 
loopt het af en toe fout. CD&V beseft 
dat er nog heel wat te doen valt op het 
vlak van mobiliteit en parkeerbeleid. 
Daarom is dit ons eerste speerpunt in 
de aanloop naar de verkiezingen.

Hoe kan je het verkeersinfarct van 
Wetteren genezen?

Burgemeester Pardaen: “Moeilijke 
mobiliteit heeft te maken met infra-
structuur, maar we moeten ook durven 
toegeven dat er gewoon teveel auto’s 
zijn en dat wij het onszelf wel heel 
lastig maken.
Studies wijzen uit dat we in twee op 
de drie gevallen de auto nemen voor al 
onze kleine verplaatsingen van 1 tot 3 
kilometer.
Een verandering van mentaliteit dringt 
zich op, ook in Wetteren. De steile 
opgang van de elektrische fiets kan de 
situatie op lokale netwerken verbete-
ren.”

SPEERPUNT 2:
LEEFBAARHEID &
LEEFKWALITEIT 

Er wordt gezegd dat de maatschap-
pij vereenzaamt?

Burgemeester Pardaen: “Leefbaarheid 
en leefkwaliteit hebben rechtstreeks 
te maken met doordachte mobiliteit, 
met zorg en respect voor de natuur en 
de leefomgeving, met licht- en lucht-
kwaliteit, met ruimtelijke ordening, 

veiligheid en kindvriendelijkheid, en 
met zoveel meer aspecten.
Zorg en aandacht hiervoor is de beste 
investering in het geluk van onze 
inwoners.
Ook hierin wil CD&V een leidende rol 
spelen.

Ook jongerenwerk en buurtwerk zijn 
hierin cruciale factoren. Mensen wil-
len niet alleen zijn en binnen zitten. 
Ze willen erop uit, elkaar ontmoeten, 
samen feesten, een praatje maken, 
bewegen, gezond blijven.
Met CD&V geloven wij in de kracht 
van groen, openbare ruimte, pleinen 
en leefstraten.
Die plekken geven kleur aan de omge-
ving en beleving van bewoners.

Goede buurtwerking verandert mensen 
en wijken, en zo ook de gemeente.
Daar zijn wij van overtuigd. In dit 
perspectief kaderen bij voorbeeld de 
volkstuintjes- en buurtsportprojecten 
waarmee we tijdens deze bestuurs-
periode zijn van start gegaan. Derge-
lijke projecten versterken het sociale 

Burgemeester Pardaen:
“We maken nu het Wetteren van morgen”

De CD&V-SPEERPUNTEN VOOR DE VERKIEZINGEN



weefsel van de buurt en de gemeente. 
En daar willen wij verder volop op 
inzetten.”

Leefkwaliteit begint aan je voor-
deur!

Burgemeester Pardaen: “De straat 
waar je woont is de plek waar je elke 
dag kunt thuiskomen. Waar je mensen 
kunt ontmoeten bij een straatfeest, 
maar waar je elkaar ook kunt onder-
steunen als het eens moeilijk gaat. 
Goede buurtwerking verandert mensen 
en wijken, en zo ook de gemeente. 
Daar zijn wij van overtuigd en daar 
willen wij volop op inzetten.”

SPEERPUNT 3:
VERSTERKEN VAN DE 

KERNGEBIEDEN

Een aantrekkelijke kern doet een 
gemeente bloeien. Hoe wil je dat in 
Wetteren doen?

Burgemeester Pardaen: “Wij gaan als 
CD&V voor een gemeente waarin iets 
te beleven valt. Beleving: het betekent 
een ruim aanbod van diensten, cultuur, 
handel en horeca. Dit is belangrijk 
voor de inwoners.

Maar ook de consument die van ver-
der komt, moet niet alleen een broek, 
schoenen of handtas kunnen kopen. 
Meer dan ooit moet ook hij iets kun-
nen ‘beleven’ in de gemeente.

Leegstand, verwaarloosde gevels en 
overvolle vuilnisbakken zijn funest 
voor een vitaal straatbeeld en de 
aantrekkelijkheid van een centrum. 
Hoe minder handelszaken, hoe minder 
passage voor de overblijvende han-
dels- en horecazaken, en hoe kleiner 
het aantal ondernemers dat nog initia-
tieven durft te nemen.

We willen dat de gemeente die vi-
cieuze cirkel mee doorbreekt door 
het nemen van een kernversterkende 
maatregelen, zoals het promoten van 
wonen boven de winkel, het toekennen 
van starterstoelagen, vestigingssubsi-
dies en premies voor gevelrenovatie 
en het samenvoegen van panden.
De verweving van de functies wonen, 
werken en winkelen draagt bij tot een 

bloeiende kern.
De koppeling met het mobiliteitsbeleid 
is ook hier absoluut noodzakelijk. Een 
aantrekkelijke kern moet goed bereik-
baar zijn met openbaar vervoer, fiets, 
te voet en met de auto.”

Welke initiatieven heb je daarvoor 
nodig?

Burgemeester Pardaen: “Om een 
kerngebied van een gemeente, maar 
ook van een deelgemeente, levensvat-
baar te houden, zijn investeringen en 
ondersteuningen nodig.

De tijd dat ambtenaren achter hun bu-
reau konden bepalen hoe een centrum 
eruit moest zien, is voorbij. Winke-
liers, horecabedrijven en bewoners 
weten zelf het beste wat goed is voor 
de gemeentekern.

Een mooie mix van wonen, winke-
len en dienstverlening lijkt ons van 
levensbelang.

Wetteren kan hierop zeker verder 
inspelen. De gemeente kan optreden 
als regisseur van het proces, maar de 
handelaars en zelfstandigen moeten, 
als direct belanghebbenden, uiteinde-
lijk de voortrekkersrol opeisen.”

SPEERPUNT 4:
ZORG VOOR DE

KANSARMEN

Zorg voor de kansarmen behoort 
dat niet tot de corebusiness van 
CD&V?

Burgemeester Pardaen: “Inderdaad. 
Kansarmoede heeft met veel meer te 
maken dan met een weinig rooskleu-
rige financiële situatie. Kansarmoede 
betekent dat je een achterstand en 
minder kansen hebt op het gebied van 
ondermeer onderwijs, huisvesting, 
gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding 
en rechtstoegang.
Wetteren is een gemeente met relatief 
veel kansarmoede.
Hoe dit kan verklaard worden, is voer 
voor sociologen.
Feit is dat wij als gemeente de op-
dracht hebben om alle inwoners te 

laten participeren in de samenleving.
Migratie heeft al verschillende decen-
nia een grote impact op onze samen-
leving. Goede en voldoende inburge-
ringstrajecten zijn een must, hoewel 
wij van mening zijn dat echte integra-
tie in eerste instantie plaats vindt in de 
kleine lokale gemeenschappen: in de 
buurt, op school, op het werk, in sport-
clubs en in het verenigingsleven.
En daar moeten wij als gemeente 
voldoende op inspelen: kansen geven, 
integratiebevorderende initiatieven 
steunen, het sociale netwerk van inwo-
ners versterken.
Het lokaal dienstencentrum “De ww-
Koffiebranderij”, dat vorig jaar zijn 
deuren opende, maar ook initiatieven 
en realisaties als het Wetterse speel-
plein ”WESP”, “Wetteren zomert” en 
de “Buitenspeeldag” zijn prachtige 
illustraties van deze doelstelling.

De dag dat de samenleving niet meer 
bereid of in staat is om het probleem 
van de kansarmoede aan te pakken, is 
het gedaan. Dat is het failliet van de 
samenleving.
CD&V brengt het verhaal van ener-
zijds-anderzijds.

Daar wordt vaak meewarig over ge-
daan, maar er zit veel moois in.
We gaan niet voor het polariserende, 
niet voor de oneliner. We brengen 
het wij-verhaal; we vertrekken van 
wat mensen bindt, niet van wat hen 
verdeelt.

Hoe kun je die kansarmoede in Wet-
teren oplossen?

Burgemeester Pardaen:”Het zal je 
maar overkomen dat je geboren wordt 
in een kansarm gezin en dat je toe-
komstperspectieven al meteen van 
je eerste levensjaar gehypothekeerd 
worden!

Als gemeente moeten wij kansen 
geven, integratiebevorderende initia-
tieven nemen, het sociale netwerk van 
inwoners versterken.

U kan kennis maken met al onze 
kandidaten en het verkiezingsnieuws 
volgen op onze website:
www.cdenv-wetteren.be en ook op 
onze Facebookpagina:
www.facebook.com/cdenvwetteren.



Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 ging Myriam op zoek naar 

geestverwanten om op de CD&V lijst te 
staan.
En zij vond twee sterke vrouwen uit haar 
buurt: An Wilmsen en Erna De Keule-
naere.
De redactie vroeg aan Myriam, waarom 
ze er Erna en An graag bij had.

“Laat mij eerst An Wilmsen voorstel-
len. An woont in Kwatrecht en is heel 
sociaal geëngageerd. Als verkoopster 
in een krantenwinkel staat zij dagelijks 
tussen de mensen. Zij is steeds luister-
bereid en staat altijd klaar om de handen 
uit de mouwen te steken. Ondanks haar 
druk beroepsleven blijft haar gezin op de 
eerste plaats komen. Haar echtgenoot en 
haar drie schoolgaande kinderen houden 
haar, wat dat betreft, met de voetjes op 
de grond. Toen Kwatrecht een beetje in 
de miserie zat, bij de heraanleg van de 
N9, toonde ze zich een vurige verdedig-
ster van de belangen van de buurt en een 
gedreven onderhandelaarster.”

“Erna De Keulenaere woont in Masse-
men en werkt al 40 jaar in Mariagaard, 
eerst als opvoedster en nu als internaats-
beheerder. Het sociale is haar met de 
paplepel ingegeven.
Erna is als catechiste actief in de paro-
chieploeg, is regelmatig “barvrouw” in 
het praatcafé “’t Klooster” Massemen en 
zingt in het Martinuskoor van Masse-
men.
Onlangs ging ze met Broederlijk Delen 
op inleefreis naar Oeganda. Ze zet de 
stap om deel te nemen aan de verkiezin-
gen om haar talenten ook daar voor de 
ruimere gemeenschap te gebruiken.”
“Ik kon me geen betere medestanders 
indenken”, besluit Myriam. 
“Bij CD&V Wetteren krijgen alle nieuwe 
kandidaten een politieke meter of peter 
toegewezen en ik ben blij met hun keuze 
voor mij.
Het zijn twee sterke vrouwen met wie 
ik het goed kan vinden en die absoluut 
thuishoren in de politiek!”
De redactie regelde een ontmoeting 

tussen de drie vrouwen waarbij de 
nieuwelingen An en Erna hun vragen 
konden afvuren op ervaringsdeskundige 
Myriam.

Wat is zo boeiend aan het OCMW 
voor een politieker?

Myriam: “Ik vind zetelen in het bijzon-
der comité van de sociale dienst en in het 
comité voor kinder- en thuiszorgdiensten 
een uitdaging,” antwoordt Myriam.
“In het comité sociale dienst worden o.a. 
de persoonlijke dossiers van cliënten 
besproken. Ze kunnen er ook gehoord 
worden. Alles wordt discreet behandeld, 
in samenwerking met de directeur van 
het Sociaal Huis en de maatschappelijk 
werkers, en zoveel mogelijk op maat van 
de cliënt. Als raadslid ga je niet recht-
streeks met cliënten werken. Je kan wel 
mensen doorverwijzen naar de diensten 
van het OCMW, en leiden naar de juiste 
afdeling. Iemand die het Sociaal Huis 
binnenstapt is overigens niet noodzake-
lijk iemand met financiële problemen; 
het Sociaal Huis krijgt vragen over ener-
gie, pensioenen, kinderopvang, kortom 
over alles wat de mensen bezighoudt.”

Dat is al heel wat. Je zetelt ook nog in 
het comité voor kinder- en thuiszorg?

Myriam: “Ja, het comité voor kinder- en 
thuiszorg behandelt alles wat met kin-
deropvang te maken heeft. De buiten-
schoolse kinderopvang werkt magnifiek. 
De laatste realisatie is ‘het Lowieke’, 
gelegen naast Sint-Lodewijk, in de 
vroegere woning van Mgr. Luysterman. 
Na overleg met de leidinggevenden van 
het Sociaal Huis ben ik naar de directie 
gegaan met de vraag of die het zag zitten 
om die woning ter beschikking kon stel-
len te stellen voor opvang. Na overleg 
tussen de beide directies kon er een 
nieuwe opvang voor baby’s en peuters 
van start gaan. Een absolute meerwaar-
de, zeker ook voor de personeelsleden 
van Sint-Lodewijk.
De oprichting van het “Huis van het 
Kind” is ondertussen ook een feit. Ook 

de thuiszorgdiensten, zoals buurtdien-
stenbedrijf, gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg, ouderenbeleid komen in dat 
comité aan bod.”

Dus het OCMW is veel meer dan 
de eigenaar van een rusthuis en een 
dienst die geld toestopt aan hulpbe-
hoevenden?

Myriam: “Natuurlijk! De thuiszorg is 
een belangrijke pijler. Het laat mensen 
toe langer thuis te wonen. De eigen 
thuis blijft zonder enige twijfel de meest 
aangewezen plaats voor oudere mensen, 
maar dan moeten ze wel aangepaste hulp 
krijgen. En dus moeten we permanent 
uitkijken wat daarvoor nodig is, en het 
aanbod aan middelen constant bijsturen.

Deze diensten hebben hun onderkomen 
in het nieuwe lokaal dienstencentrum 
”de Koffiebranderij”, dat vorig jaar 
geopend werd. Men kan er vergaderen, 
activiteiten voor groepen organiseren, 
iets eten. Het is een warm open huis 
geworden.
Als bestuur willen we dat ook ouderen 
van de buitenwijken de weg naar het 
dienstencentrum vinden! Het is niet 
altijd evident om mensen van Kwatrecht 
of ten-Ede naar daar te krijgen. We 
blijven daarom naar aanvullende oplos-
singen zoeken.
Het werk van het Sociaal Huis is nooit 
af; de maatschappij verandert en er 
komen voortdurend andere welzijns-
noden op ons af. Regelmatig dienen 
er zich nieuwe projecten aan waar we 
dan zoveel mogelijk in meegaan, om de 
dienstverlening zo goed mogelijk uit te 
bouwen. Voor de leden van het OCMW-
bestuur is het boeiend om daar te mogen 
aan meewerken!”

An en Erna: “Dank u , Myriam ! Wij 
krijgen nog meer zin om ons sociale 
engagement ook in de politiek op te 
nemen! 

Gedreven, sociaal, onmisbaar
OCMW-raadslid Myriam Verhoeven

heeft het hart op de tong
Wie kent Myriam Verhoeven uit Kwatrecht niet? Sinds 2003 actief in 

de Wetterse politiek en al 38 jaar actief als opvoeder/begeleider in 
Sint-Lodewijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 had Myriam 
zoveel stemmen dat ze recht had op een zitje in de gemeenteraad. Soci-
ale hulpverlening is echter haar drijfveer om aan politiek te doen, en dus 
maakte zij de keuze voor de OCMW-raad.
Naast haar job in Sint-Lodewijk is Myriam nog actief als vrijwilligster in 
verschillende organisaties (Deelpunt, parochie, buurtcentrum 
“’t Schoolke” Kwatrecht, Damiaanactie, …).



Ontbijt CD&V opnieuw 
grandioos succes!

Op zondag 27 mei kwamen meer dan 500 mensen 
aanschuiven voor het traditionele ontbijt van CD&V 

Wetteren in Zaal Dassenveld. Een recordopkomst! En een 
opsteker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen!
Burgemeester, schepenen en raadsleden staken met plezier 

een handje toe om de gasten te voorzien van eten en drin-
ken en maakten van de gelegenheid gebruik om af en toe 
een praatje te slaan, wat enorm geapprecieerd werd.
Overigens gaf burgemeester Pardaen enkele toelichtingen 
bij de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
en werden een aantal nieuwe gezichten voorgesteld. Hij 
benadrukte het feit dat de lijst een blauwdruk is van de 
geografische en demografische realiteit van Wetteren: alle 
leeftijden, beroepsgroepen, deelgemeenten en wijken zijn 
vertegenwoordigd. Verder gaf hij aan dat de lijst van 29 
kandidaten 10 uittredende raadsleden bevat en 19 nieuwe 
namen. De nieuwe kandidaten worden één na één voorge-
steld op de Facebookpagina en op de website van CD&V 
Wetteren.

(foto):
De jongste kandidaten op de lijst, Emiel Devos ( bijna 18) 
en Phaedra Vandriessche (21), die al een tijd aan onze 
politieke gesprekken deelnemen, toonden zich hier voor 
het eerst op een massa-evenement. Hun enthousiasme om 
een geslaagde entree te maken in de gemeentepolitiek is 
nog gegroeid.

Rode Neuzenactie
De Rode Neuzenactie van 2018 wil 

weer massaal steun verzamelen 
voor psychisch hulpbehoevende jon-
geren op school.

Heel wat jongeren - je weet vaak niet 
wie ze zijn en je ziet het niet altijd op 
hun gezicht - krijgen af te rekenen met 
mentale problemen ten gevolge van 
stress door verplichtingen op school, 
door vereenzaming, soms ook door 
omstandigheden in hun directe omge-
ving.

Er zijn heel wat helpende voorzienin-
gen en organisaties in onze gemeente 
en in de regio. Die verzetten bergen 
werk, maar toch blijft de nood heel 
hoog. Nieuwe vormen van hulpverle-
ning zijn nodig. Rode Neuzenacties 
brengen die noden goed onder de aan-
dacht en reiken fondsen aan. CD&V 
Wetteren wil daarop inspelen.
Overigens organiseert CD&V Wet-
teren elk jaar verschillende acties om 
fondsen te verzamelen voor het goede 
doel. In oktober zal de opbrengst van 
het “Feest van de burgemeester” op-
nieuw naar 2 sociale organisaties gaan 
die een beetje financiële hulp best kun-
nen gebruiken. Bent u zelf rechtstreeks 
betrokken bij zo’n organisatie of kent 
u er één, draag die dan voor bij CD&V 
Wetteren.

Vijf Wetterse
partijen
engageren zich 
tot bordenloze
verkiezings-
campagne
De komende gemeenteraadsver-

kiezingen zullen alvast voor 
één reden onvergetelijk worden: 
het Wetterse straatbeeld boordevol 
verkiezingsborden dat je normaal 
zou tegenkomen, zal namelijk 
enorm sober en beperkt zijn. In 
het verleden werden verkiezingen 
gekenmerkt door een wildgroei aan 
verkiezingsborden maar daar komt 
nu verandering in.

De CD&V-fractie stelde enkele 
maanden geleden in de gemeente-
raad de vraag om verkiezingsborden 
te verbieden. Er zijn veel argumen-
ten tegen het gebruik van deze ver-
kiezingsborden: het zorgt voor een 
vervuiling van het straatbeeld, kan 
leiden tot verkeersonveilige situaties 
en bovendien is het slecht voor het 
milieu. Juridisch gezien is een totaal 
verbod niet mogelijk, maar par-

tijen mogen hierover wel afspraken 
maken.

De partijen CD&V, EEN, 
Groen&Co, N-VA en Sp.a-PLUS 
hebben zich om die reden geënga-
geerd om géén verkiezingsborden te 
gebruiken. Jammer genoeg heb-
ben we de partijen Open VLD en 
Vlaams Belang niet kunnen overtui-
gen om dit ook te doen. Wij hoopten 
immers op een overeenkomst tussen 
alle partijen. Daarom betreuren we 
de beslissing van deze partijen, maar 
blijven bij ons standpunt: een bor-
denloze verkiezingscampagne. 

De komende maanden zal je dus van 
CD&V, EEN, Groen&Co, N-VA en 
Sp.a-PLUS geen verkiezingsborden 
terugvinden in het straatbeeld. Op 
die manier wensen we tijdens de 
verkiezingsstrijd op een modernere 
en meer milieuvriendelijke manier 
het accent te leggen op de inhoud en 
de toekomst van Wetteren.



Colofon
Vragen of ideeën ? Mail ons:
redactie@cdenv-wetteren.be
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Marc Blomme, Bram De Winne, 
Wim De Smet, Albert De Geyter, 
Luc Deprost: luc@deprost.be (voorzitter)
Nathalie Mertens: 
Mertens.Na@gmail.com (secretaris)
Verantwoordelijk uitgever:
Luc Deprost, Brusselsesteenweg 232,
9230 Wetteren

PLAATS Lijst CD&V 

(28 zijn zeker juist *) 

1 PARDAEN Alain 

2 GRILLAERT Leentje 

3 CLAUS Katrien 

4 DE WINNE Bram 

5 OYEN Tony 

6 VERHOEVEN Myriam 

7 VAN DE GRACHT Piet 

8 DE GEYTER Albert 

9 DE GRAEVE Hilde 

10 VAN IMSCHOOT Karel 

11 VAN DRIESCHE Phaedra 

12 DEVOS Emiel 

13 PARDAEN Eline 

14 VANDENBERGHE Griet 

15 DE VREESE Luc 

16 FRULLEUX Walter 

17 DE KEULENAERE Erna 

18 WOUTERS Katrien 

19 NALLI-TASLIDERE Telli 

20 WILMSEN An 

21 BAATOUT Ines 

22 BAELE Dirk 

23 WIJMEERSCH Roland  

24 GOOSSENS Nico 

25 DE CLERCK Pierre 

26 HOLMES Sherlock 

27 BOGAERT Sabine 

28 FACK Dirk 

Q

NALLI -TASLIDERE Telli

Lijst CD&V

Onze redacteur heeft één niet-Wetteraar onder 
de kandidaten van de lijst verstopt. Kan je hem/
haar terugvinden? Van die persoon kunnen we 
enkel zeggen dat hij ijverig op zoek is naar 
de laatste medeplichtige, maar dat hij wel al 
iemand in het vizier heeft. Dit keer mogen we er 
helaas geen wedstrijd van maken, noch prijzen 
uitreiken, vanwege de kieswetgeving.

29 DE GELDER Lieve

Karel Van Imschoot werd gebo-
ren als jongste in een gezin van 
5 kinderen en groeide op in het 

huis waar hij nu nog steeds woont. Hij is 
gehuwd met Martine Plovie en heeft zelf 3 
kinderen en 7 kleinkinderen
In zijn jeugd was hij bondsleider en ge-
westleider bij KSA. Hij studeerde genees-
kunde en was gedurende 42 jaar huisarts in 
Wetteren, aanvankelijk in een solopraktijk 
maar na enkele jaren, als één der eersten 
in Vlaanderen in een groepspraktijk. Later 
werd hij luitenant-korpsarts bij de Vrijwil-
lige Brandweer van Wetteren.
Karel is medestichter en voormalig 
voorzitter van het Centrum Geestelijke 
Gezondheid Wetteren en participant in 
Racing-Invest.

“In mijn loopbaan als huisarts ben ik bij 
heel veel gezinnen over de vloer gekomen. 
Vaak heb ik hun meest intieme momenten 
kunnen delen. Momenten van geluk, maar 
ook van droefheid. Ik heb geluisterd naar 
hun fysieke klachten, maar vaak ook naar 
hun psychologische en sociale noden. Ik 
heb kennis gemaakt met mensen van uit-
eenlopende afkomst en opleidingsniveau, 
autochtonen en allochtonen, elk met hun 
gewoonten, gebruiken en opvoeding.”

Geëngageerd

Geen wonder dat Karel een duidelijk beeld 
heeft van de pijnpunten waarvan de Wet-
teraars het vaakst wakker liggen: het mo-
biliteitsprobleem, het milieu, de overvolle 
rusthuizen, het tekort aan sociale woningen 
en assistentiewoningen, het plaatselijke 
ziekenhuis en het onveiligheidsgevoel.
Dat hij met die kennis en ondervinding 
nooit eerder een politiek engagement is 
aangegaan, ligt uiteraard aan zijn super-
drukke huisartsenpraktijk, waaraan al zijn 
tijd, ook zijn ‘vrije tijd’ opging.

Nu hij sedert vorig jaar met pensioen is, 
wil hij een deel van de vrijgekomen tijd 
spenderen aan Wetteren en zijn inwoners.
“Er werd de voorbije jaren”, aldus Karel, 
“heel wat gerealiseerd. Ik denk bij voor-
beeld spontaan aan een aantal maatregelen 
inzake veiligheid: de camerabewaking met 
automatische nummerplaatherkenning bij 
het in- en uitrijden van de gemeente. En 
als korpsarts van de Wetterse brandweer 
denk ik bij voorbeeld ook aan de door-
gedreven financiële inspanningen die de 

gemeente in de voorbije jaren geleverd 
heeft voor het behoud van een performante 
brandweer.
Toch blijven er nog voldoende uitdagingen 
over op allerlei vlakken die mij nauw aan 
het hart liggen.”
We weten allemaal dat we ook in de toe-
komst rekening zullen moeten houden met 
een aantal factoren die wij zelf niet in de 
hand hebben: de beperkte gemeentelijke 
budgetten, het feit dat het centrum van 
Wetteren ook morgen zal liggen tussen 
de Schelde en de spoorweg, dat er in de 
toekomst meer en meer bejaarden zullen 
zijn en minder en minder actieven. 
Toch moeten we blijven gaan voor een 
steeds mooier, efficiënter, verdraagzamer, 
gezonder, rechtvaardiger Wetteren.
Alleen met een goede positieve ingesteld-
heid van zowel bestuur als burgers, kunnen 
we er in onze moderne individualistische 
maatschappij iets van maken.”

CD&V: mijn beste keuze

En dat kan, wat Karel betreft, het best bij 
CD&V.
Zijn grootvader, Leon De Smet, zijn peter 
dokter Gilbert De Smet, zijn nicht Anne-
mie De Smet, en zijn achternicht Katrien 
Claus hadden of hebben gemeenschap-
pelijke genen en CD&V-bloed. CD&V is 
voor Karel ook de ideale uitvalsbasis om, 
zoals hij het gewoon was, jonge en oudere, 
autochtone en allochtone mensen te berei-
ken. “De ploeg met en rond onze burge-
meester Alain Pardaen, biedt de meeste 
garanties om mijn persoonlijke idealen te 
realiseren. Ik kies voor ‘de weg vooruit’. 
Logisch toch!”

Karel Van Imschoot:
Sterk begaan met Wetteren

“Ik weet waar de mensen nood aan 
hebben en wakker van liggen”


