
Wetteren uw thuis
H

erfst 2018informatief

In 2012 sloten CD&V (9 Zetels), N-VA (6 zetels ) 
en Open VLD (3 zetels) een akkoord om Wetteren te 
besturen. Daarmee hadden ze een ruime meerderheid van 
18 zetels op 27 in de gemeenteraad.
Gedurende de lopende legislatuur braken een aantal 
mandatarissen van N-VA en Open VLD met hun partij 
(4 van de 6 NVA gemeenteraadsleden, 1 van de 3 VLD-
gemeenteraadsleden). Een beslissing die niet zonder 
gevolgen bleef.
Wetteren werd echter nooit onbestuurbaar omdat de 
meerderheid ruim was, en vooral omdat CD&V als één 
hechte groep bleef optreden, trouw aan het mandaat van 
de kiezer in 2012.

Zetelverdeling

Bol 1: Zetelverdeling van de partijen die toetraden tot het 
bestuursakkoord Wetteren van 2012. 
Bron: www.Vlaanderenkiest.be  
Hiernaast Bol 2 Zetelverdeling (september) 2018 
van de raadsleden die het bestuursakkoord van 2012 
aanvankelijk steunden. Bron: website gemeente Wetteren: 
http://www.wetteren.be/samenstelling.  

Na de 
komende 
verkiezingen 
zal onze 
gemeenteraad 
29 zetels 
tellen, omdat het 
aantal inwoners 

toegenomen is.
CD&V hoopt dat alle meerderheidspartijen de komende 
bestuursperiode hun groep bijeen houden en trouw blijven 
aan hun achterban, door niet van partij te veranderen.
Enkel op die manier kan Wetteren wegblijven uit de 
groeiende groep onbestuurbare gemeenten. CD&V wil de 
Wetteraars die nodeloze kopzorgen besparen. Wij hopen 
op uw steun daarvoor !

Wie bestuurde Wetteren van 2012 tot 2018?
Enkel CD&V onverdeeld trouw aan de kiezer

Nieuwe Wetteraars vinden het vaak niet duidelijk welke partijen 
in Wetteren nu precies de bestuursmeerderheid vormen 

in de gemeenteraad. Wie steunt het gevoerde beleid, wie is 
tegen? Ook voor Wetteraars die hier al langer wonen is de 
situatie vaak verwarrend. Daarom zetten we alles voor u 
even op een rijtje.



Ook Jong CD&V onthaalt
CD&V-programma

2019-2024 enthousiast

Wetteraars 
zijn 

gezellige mensen. Dat komt 
voor een belangrijk deel 
omdat ze zich goed voelen 
en zich thuis voelen in 
Wetteren en daar zorgt een 
degelijk bestuur elke dag 
voor. Bovendien heeft CD&V 
voor het besturen van de 
gemeente ambitieuze plannen 
die de Wetteraar nog meer 
een thuisgevoel zullen geven. 
CD&V is blij met de inbreng 
van jongeren die met veel 
energie de toekomst helpen 
uitbouwen.  

Wetteren is een gemeente waar het 
aangenaam wonen en leven is. De 
gemeente is door zijn geografische 
ligging en zijn uitstekende 
verbindingen een ideale uitvalsbasis. 
Er is een goed uitgebouwd 

sportief en cultureel aanbod, de 
plantensector, de grote en middelgrote 
bedrijven en de lokale Wetterse 
middenstandszaken zorgen voor 
heel wat werkgelegenheid; er zijn 
voorzieningen voor jong en oud; en er 
is een uitgebreid scholenaanbod.

Veilig wonen

Wetteren is bovendien een veilige 
gemeente. Op deze en vele andere 
pluspunten van Wetteren moeten we 
zuinig zijn. Heel wat mensen van 
buiten Wetteren kunnen die troeven 
ook waarderen en komen hier graag 
wonen.
Zo is Wetteren in de voorbije jaren 
uitgegroeid tot een gemeente van meer 
dan 25.000 inwoners. Dat zorgt voor 
dynamiek en vernieuwing.

Uiteraard is het werk nooit af en 
kunnen sommige zaken beter geregeld 
worden.
De onderlinge verbondenheid 
tussen inwoners kan beter. Het 
mobiliteitsprobleem dient verder 
aangepakt te worden. Er kunnen 
nog stappen gezet worden in 
het wegenonderhoud en de 

groenvoorziening. Er zijn veel 
voorzieningen voor zorg en welzijn, 
maar de coördinatie kan nog beter. 
De woningmarkt blijft een uitdaging: 
het aanbod aan aangepaste woningen 
voor oudere mensen en betaalbare 
woningen voor starters en minder 
begoede gezinnen moet uitgebreid 
worden.

Op steeds meer daken liggen 
zonnepanelen, maar we moeten 
nog meer initiatieven nemen om 
Wetteren klaar te maken voor de 
klimaatverandering. De handelaars 
wachten op krachtdadige maatregelen 
om de handelskern attractief te maken, 
terwijl er ook een concrete behoefte 
is aan rustgevende, groene plekken in 
het centrum.
Deze en andere uitdagingen liggen 
op ons te wachten. Samen met jullie 
willen wij er de komende jaren 
opnieuw werk van maken voor een 
beter Wetteren.
CD&V wil u geen onhaalbare dingen 
beloven, CD&V wil dingen realiseren. 
Zoals wij dat ook de afgelopen jaren 
hebben gedaan.
En CD&V heeft oog voor iedereen!

Dit programma is de neerslag van 
diverse debatten in gespreksgroepen 
in de periode september 2017 tot april 
2018. Er waren overlegmomenten met 
de bestuursleden, met de fractie, met 
deskundigen en met maatschappelijk 
groepen. Wij willen iedereen daarvoor 
uitdrukkelijk danken.

U vindt het CD&V-programma terug 
op onze website:
www.cdenv-wetteren.be.
U kunt ook een gedrukte versie van 
het programma telefonisch aanvragen 
op het nummer 0489/43.43.63.

Bavo De Paepe (op nr. 26), Phaedra Van 

Driessche (11), Bram De Winne (4), Eline 

Pardaen (13), Emiel Devos (12).



Kermis in het lokaal Dienstencentrum 
zal altijd speciaal zijn. De 
kermisweek was overgoten met 
verjaardagsdrankjes en heerlijke 
lekkernijen en de feestelijke wimpels 
van het geïntegreerd kunstwerk van de 
hand van Wetteraar Giovanni Bauwens 
inspireerden het kermisprogramma.
De inspectie van VIPA, instelling 
die het gebouw subsidieerde, geeft 
trouwens een 10 op 10 voor dit 
kunstwerk: warme kleuren, een 
aandachtstrekker en toch subtiel, 
signaalfunctie waardoor bezoekers 
naar het achterliggende gedeelte geleid 
worden en bovendien heeft het ook 
akoestisch een grote meerwaarde.
Het eerste jaarverslag liegt er niet om: 

het Lokaal Dienstencentrum is een 
schot in de roos want het richt zich 
in het bijzonder tot mensen in een 
beginnende zorgsituatie.
Het gonst er dan ook elke dag van 
activiteiten: mensen vinden elkaar, 
de koffie vloeit rijkelijk en het 
middageten smaakt!
De julibarbecue voor de vrijwilligers 
klokte af op 75 deelnemers, een 
fantastische groep, de sterkhouders 
van de Koffiebranderij.
Na drie weken sluiting in juli 
kwamen onze bezoekers begin 
augustus graag terug, allen met 
de vriendelijke maar dringende 
vraag om volgend jaar niet meer 
te sluiten. Daar wordt beslist 
rekening mee gehouden, want 
veel mensen hebben hun dagelijks 
ontmoetingsmoment gemist en 
continuïteit is voor deze doelgroep 
belangrijk.
Het programma biedt in het najaar 
voor elk wat wils, recreatief, 

informatief of vormend, doorspekt met 
unieke kansen tot ontmoeting.
Naast de ondertussen fel gesmaakte 
wekelijks terugkerende activiteiten 
zijn er ook nieuwe initiatieven 
zoals lotgenotencontacten, 
ontmoetingsmomenten voor mensen 
met een beperking, koffienamiddagen 
voor mensen met kanker, 
‘zilverwijzer’ sessies voor 60-plussers, 
filmnamiddagen, administratief café 
en nog zo veel meer.
Wip gewoon eens binnen, maak kennis 
met onze toffe ploeg, of… engageer 
je als vrijwilliger, lesgever, begeleider 
van een of andere workshop.
De Koffiebranderij: waar iedere 
Wetteraar ‘thuis’ komt.

DE KOFFIE-
BRANDERIJ

verjaart
Wetteren weet wat feest vieren is en zeker ook wat kermis 

betekent. Die vreugde werd nog vergroot doordat het 
Dienstencentrum De Koffiebranderij een jaar actief is.

Schepen
Lieve De Gelder: 
“Hier is elke 
Wetteraar welkom”

Kom naar het 
“Feest van de 
Burgemeester”
 
Kom mee aan tafel, spreek hier je mandataris 
aan over al wat reilt en zeilt in Wetteren!
 

1.  Op zaterdag 6/10/18 vanaf 18.30 uur: 
souper opgeluisterd door sfeermuziek van 
onze DJ.  Iedereen welkom.
Menu: naar keuze bij kaartenverkoop: 
zalmschotel of varkenshaasje. Prijs: 15 euro.

 2.   Op maandag 8/10/18: Op de koffie bij de 
burgemeester.
Taart en koffie, met optreden van Laura Lynn.
Prijs: 10 euro.
Kaarten bij al onze mandatarissen, of stuur 
een e-mail naar feest@cdenv-wetteren.be
De opbrengst van het “Feest van de 
Burgemeester” gaat traditioneel naar goede 
doelen, maar in de verkiezingstijd is dit 
wettelijk verboden. Ook een tombola “altijd 
prijs” is om wettelijke redenen verboden. 
Maar we verheugen ons reeds in een massale 
opkomst en een fantastische sfeer, waarbij 
iedereen zijn mandatarissen makkelijk kan 
aanspreken.



Maar dat was niet altijd zo. 
Vanaf de jaren 70, van vorige 

eeuw, waren er signalen dat Wetteren 
achteruitging. Het duidelijkste 
kenmerk: de ontvolking.
In 1967 telde onze gemeente nog 
20.950 inwoners, om langzaam te 
zakken tot 20.524, vlak voor de fusie. 
Met de fusie steeg de bevolking 
van Wetteren tot 23.540, om daarna 
opnieuw te zakken naar het dieptepunt 
van 22.661 inwoners in 1990. Minder 
inwoners betekenen minder inkomsten 
voor de gemeente, waardoor er minder 
geïnvesteerd kan worden. Zo wordt 
een gemeente minder aantrekkelijk. 
Het betekent ook dat de lasten voor 
de minderende bevolking geleidelijk 
stijgen.
Wat was er aan de hand? Wat scheelde 
er met Wetteren? Wat was de oorzaak 
of oorzaken en op welke wijze kon 
men dit probleem aanpakken en 
oplossen? Wie was bekwaam om 
dit complex te doorgronden? Een 

universitaire 
studie?
Daarom 
stelde de 
gemeenteraad 
op 23 juni 
1983 het 
Seminarie 
voor Survey  
(overzicht) en 
Ruimtelijke 
Planning 
aan voor dit 
onderzoek. 
De leiding 
lag bij de 

professoren M. Anselin en G. Allaert. 
Het onderzoek spitste zich toe op 
5 probleemgebieden: bevolking en 
wonen, werk, verzorging, omgeving 
en verkeer. Het zou één van de 
allereerste structuurplannen worden in 
Vlaanderen.

Eerste structuurplan in 
Vlaanderen

De studie stelde volgende problemen 
vast: Wetteren heeft een hoog 
aandeel pendelarbeid, wat leidt tot 
ontvolking. Het woonbestand is totaal 
verouderd en weinig aantrekkelijk 
om mensen van buiten de gemeente 
aan te zetten om te verhuizen naar 
Wetteren. Het centrum van Wetteren 
is onaantrekkelijk, zowel wat straten 
als markt en pleinen betreft. Daardoor 
verdwijnen handelszaken en komen 
er geen in de plaats. Verkeer en 
omgeving moeten aangepast worden 

aan de zwakke weggebruiker, die in 
een aangename en groene gemeente 
moet kunnen verblijven.
Na de diagnose, de remedie. De 
voorstellen waren dikwijls zeer 
concreet. Werkgelegenheid scheppen 
door het aanleggen van een industrie- 
en K.M.O.-zone. Kenners waren er 
van overtuigd dat een industriezone 
van 50 ha. in Vantegem kon rekenen 
op internationale belangstelling. 
Het heeft lang geduurd vooraleer de 
ambtelijke mallemolen tot een besluit 
kon komen.

Nieuwe woonwijken en 
nieuwe bedrijvenzonesw

Eind goed al goed, momenteel 
werken meer dan 1000 mensen in de 
industriezone Vantegem en zijn alle 
gronden ingenomen in de KMO-zone 
in de Honderdweg .
Wonen betekent gronden bouwrijp 
maken. Stuivenberg (Hekkerstraat) 
werd een herwaarderingsgebied met 
fraaie appartementen en woningen. 
Woonuitbreidingsgebieden Giezeveld 
en Diepenbroek werden verkaveld. 
Het terrein aan de Schelde achter 
de kerk, geeft Wetteren een totaal 
nieuw uitzicht. Tientallen kleinere 
verkavelingen werden gerealiseerd. 
Leegstand en verkrotting werden 
met succes aangepakt. Dat alles 
had een gunstige invloed op de 
bevolkingsaangroei.
Momenteel is de bevolking gestegen 
tot meer dan 25.600 inwoners. Hoe 
meer inwoners, hoe meer de lasten 

Het is goed om te leven en te wonen in 
Wetteren. Dat kan je afleiden van het stijgend 
aantal inwoners, het succes van het vastgoed 
en het bruisende cultuurleven. Dat danken 
de Wetteraars aan een goed bestuur van de 
laatste decennia. Vooruitziend handelen en 
met overleg besturen is dan ook een van de 

kenmerken waarin CD&V uitblinkt en dat 
dankzij bekwame mensen haar stempel heeft 
gedrukt op wat Wetteren geworden is.
Wetteren is goed bestuurd de jongste dertig 
jaar en daardoor gaat het uitstekend met onze 
gemeente.

Het gaat uitstekend met onze gemeente
Meer werk, beter wonen, leuker leven, mooier groen

Dertig jaar werken aan Wetteren



gespreid kunnen worden.

Wetteren werd weer 
aantrekkelijk

Wat betreft verzorging gaat het niet 
alleen om lichamelijke verzorging, 
maar ook over het aanbod van 
onderwijs, kleinhandel, horeca, 
cultuur, sport, bejaardenzorg en 
allerlei diensten zoals banken, post, 
kapsalons, optiek, apotheek, voeding, 
textiel en andere winkels.
Om Wetteren opnieuw aantrekkelijk 
te maken als centrum- en 
winkelgemeente waren er drastische 
maatregelen nodig: alle straten en 
pleinen in het centrum her aanleggen 
en verfraaien met straatmeubilair en 
monumenten. Er kwamen tal van 
gezellige hoekjes en pleintjes bij, waar 
de vele liefjes van mijn jongste zoon 
heel enthousiast over waren.
Ondanks de hervormingsdrift 
(lees besparingen) van de federale 
regering in de ziekenhuiswereld 
hebben we toch mooi nog enkele 
ziekenhuisdiensten kunnen behouden 
voor de Wetteraars.
Verkeer en omgeving is al altijd 
een heikel punt geweest in 
een gemeente waar meer dan 
25.600 “verkeersspecialisten” 
zijn. Politiek moet vooruit zien 

en daar is moed voor nodig. De 
talrijke verkeersaanpassingen 
zowel wat betreft herinrichting als 
snelheidsbeperking hadden maar één 
doel voor ogen: de veiligheid van 
alle weggebruikers verzekeren. Daar 
zijn we in geslaagd door o.a. door de 
snelheden te beperken tot 70, 50 of 
30 km/u naargelang de omgeving. 
Dan spreken nog niet over de aanleg 
van het dubbele fietspad op de brug, 
de realisatie van de kleine rotonde 

onderaan de brug, de heraanleg van de 
18 Augustuslaan, de beveiliging van 
de schoolomgevingen, de fietssluizen 
en de aanleg van veilige fietspaden 
op de invalswegen naar het centrum. 
Allemaal voorstellen die in het 
structuurplan opgenomen waren.

Sport en cultuur

Ook de gebrekkige accommodaties 
voor sport en cultuur werden 
aangepakt, zwembaden gerenoveerd, 
een nieuwe sporthal en Wetteraars 
hoeven Wetteren niet te verlaten om 
te leren zwemmen en daar zijn we 
fier op. En alle Wetteraars mogen 
best trots zijn op onze cultuurzaal 
Nova. De nieuwe toeristische dienst 
slaagt erin om zowel individuen als 
groepen aan te spreken om Wetteren te 
verkennen.
Wetteren is regionaal, gewestelijk en 
internationaal bekend als Europees 
plantencentrum. Het gemeentebestuur 
kon de provincie overtuigen het 
domein “Den Blakken” aan te kopen, 
te renoveren en in te richten als 
propagandacentrum voor de sierteelt.
We kunnen stellen dat na 30 jaar 
alle vooropgestelde doelen van 
het structuurplan zijn gerealiseerd. 
De achterstand is omgezet in een 

voorsprong in 
vergelijking met andere 
steden en gemeenten. 
Wetteren is op alle 
gebied een gezonde 
gemeente.
Maar een gemeente 
moet blijven investeren 
en innoveren. Het werk 
is niet af. Want politiek 
is de kunst van de 
toekomstige problemen 
in te schatten en er de 
gepaste antwoorden op 

te voorzien. Ik ben fier dat al deze 
verwezenlijkingen mede tot stand zijn 
gekomen door de mandatarissen van 
de CD&V.
Wetteren was in goede handen, met 
CD&V in het bestuur blijft Wetteren 
in goede handen, daar ben ik rotsvast 
van overtuigd.

Marc Gybels
Ere-burgemeester

Op de nieuwe bedrijvenzones Hon-
derdweg en Vantegem ruim 1000 

mensen tewerkgesteld !

Wetteraar
Leentje Grillaert
lijsttrekker
provincieraads-
verkiezingen !

We hebben een provincieraadslid 
en wat voor een. Want Wetteraar 

Leentje Grillaert is lijsttrekker CD&V 
voor de provincieraadsverkiezingen, 
kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde: 
‘n eer die onze gemeente zelden te beurt 
valt. Daarom zal Wetteren haar beslist 
steunen.

Leentje Grillaert is geen onbekende. 
Politiek en besturen zit in haar DNA.
Zij wil zich volop verder inzetten voor:
-een provincie als streekmotor: actoren 
samenbrengen over bovengemeentelijke 
materies.
-een actieve provincie die zich betrokken 
toont en meedenkt met zijn burgers.
-een provincie die volop inzet op betere 
levenskwaliteit. Betere fietsverbindingen, 
ruimtelijke planning, waterveiligheid… 
belangt iedereen aan.
Op welke thema’s wil je je toeleggen? 

Leentje Grillaert: “Na het aanscherpen van 
de bevoegdheden zijn de grondgebonden 
bevoegdheden dé bevoegdheden van de 
provincie. Land- en tuinbouw, economie, 
milieu, ruimtelijke planning, waterwegen, 
… genieten mijn bijzondere interesse.”
Wat zijn volgens jou de 
speerpunten voor CD&V voor de 
provincieraadsverkiezingen?
Leentje Grillaert: “De provincie als 
streekmotor: actoren samenbrengen 
over bovengemeentelijke materies zoals 
waterhuishouding, ruimtelijke planning, 
e.d..
Qua mobiliteit is er zeker een sterke rol 
weggelegd voor de provincies, zoals de 
voorbije jaren ook aangetoond werd met de 
lange afstandsfietspaden en fietssnelwegen.
We wensen Leentje Grillaert dan ook veel 
succes met haar ambitieuze projecten.



Alain Pardaen: ervaren gids & vaste waarde

Iedereen kent onze burgemeester Alain Pardaen. Zijn 
verschijning is soms onopvallend maar zijn werkkracht, 
plannen en voornemens zijn dat des te meer. Wetteren is onder 
zijn beleid er beslist op vooruit gegaan en dat zie je aan veel 
realisaties. De plannen zijn er trouwens niet minder om. Dus 
trokken we nieuwsgierig naar Alain Pardaen, burgemeester 
van Wetteren om poolshoogte te nemen..

Openhartig interview met onze burgemeester

De beste keuze voor Wetteren

Burgemeester, wat waren - in het 
kort - de sterke punten van de 
laatste zes jaar waarin u samen 

met anderen Wetteren bestuurde ?

Alain: “Positief waren zeker de dagelijkse 
contacten met de Wetteraars, die mij op 
alle mogelijke manieren weten te vinden, 
en zo hoort het ook. De mensen vertellen 
me wat beter kan, en we werken daar 
dagelijks aan. Ik ben er van overtuigd 
dat we ook veel mensen hebben kunnen 
helpen die het soms moeilijk hebben. 
We hebben een heel actief OCMW, 
o.a. met een nieuw dienstencentrum, 
de Koffiebranderij. Onze cijfers tonen 
overduidelijk dat we met meer inwoners 
en meer bedrijven eindigen in deze zes 
jaar. Dat is mooi en geeft hoop voor de 
toekomst. Het nieuwe gemeentehuis 
op de Rode Heuvel met 142 nieuwe 
parkeerplaatsen, is een grote meerwaarde. 
De gemeentediensten van de vorige 
legislaturen ordentelijk laten functioneren, 
lijkt geslaagd: de Warande, CC Nova, de 
bibliotheek.
Ons net van straatcamera’s is een van de 
grootste in de provincie en het mist zijn 
effect niet: het aantal inbraken is gedaald. 
Meer inwoners en meer tewerkstelling 
schetst ongetwijfeld een mooie evolutie en 
het zijn heel concrete realisaties voor onze 
mensen: meer werk in eigen streek, en een 
veiliger Wetteren, want minder inbraken.”

De Rode Heuvel straalt inderdaad 
vernieuwing uit, maar sommige 
beweren dat de enorme bouwsom 
onverantwoord is?

Burgemeester Alain Pardaen: “Die 
miljoenenrekening is natuurlijk geen netto 
uitgave voor de gemeente: veel van het 
investeringsgeld vloeide terug door de 

verkoop van appartementen, diensten en 
horecapanden. Dit project is bovendien 
een serieuze verbetering voor de 
personeelsleden en de centrumwijk, 
o.a. vanwege gemakkelijk 
parkeren onder de werkplek en een 
werkomgeving die veel aangenamer 
is. Het oud gemeentehuis was hoe dan 
ook aan vervanging toe, functioneren 
zoals dat vandaag moet, lukte niet 
meer. We kozen voor een combinatie 
met parking, waardoor we toch een 
van de grote problemen in onze 
historische kern konden oplossen. Op 
dezelfde plaats van het oude “stadhuis” 
een nieuw gebouw zetten had beslist 
jarenlang voor grote hinder gezorgd, 
zowel voor personeel en diensten, voor 
markt en parking, dus ook voor de 
handelaars in het centrum. Nu is de hinder 
in het centrum beperkt gebleven, omdat 
we een perceel gekozen hebben dat op 
wandelafstand van de markt ligt, terwijl 
de inrit en bouwactiviteit van de werf 
buiten het centrum lagen en geen hinder 
veroorzaakten. De meeste Wetteraars 
vinden het trouwens prachtig dat er een 
rustige wandelomgeving naast de markt 
is bijgekomen. Straks komt er nog een 
nieuwe groenzone bij, aan de andere kant 
van de kerk. Zo realiseren we vernieuwing 
op een plaats die eeuwenlang onveranderd 
bleef.  Ik ben er van overtuigd dat de 
nieuwe sfeer zeker meer mensen naar het 
centrum zal halen.”

Waren er veel kritische vragen en 
hoe groot was de meerderheid in de 
gemeenteraad om dit project goed te 
keuren ?
 
Burgemeester Pardaen: ”Neen, op het 
moment dat dit project werd goedgekeurd, 
was er weinig kritiek en hadden we dan 
ook een ruime meerderheid.

Naast CD&V 
en N-VA 
waren ook 

Open VLD en 
Eén VOOR dit 

project.
Als men de Rode Heuvel nadien wil 
voorstellen als een nutteloze investering, 
zegt dat veel over de eerlijkheid. 
Gelukkig komen steeds meer inwoners 
en personeelsleden spontaan zeggen dat 
ze blij zijn met het nieuwe plein en ons 
nieuwe gemeentehuis, en… dat ze er 
graag komen.”

Er is nogal wat te doen over de E-40 
parking en de migrantenstroom in die 
omgeving. Bij de ene overheerst de 
zorg voor de behoeftige vluchteling in 
de kou, bij de andere de schrik voor 
criminaliteit van de “illegaal”. Is dat te 
verzoenen ?

Alain: “Dat is inderdaad een permanent 
afwegen van principes. Ons land, en 
ook mijn partij, heeft een lange traditie 
van zorg voor zorgbehoevenden. Zoals 



Schepen Katrien Claus: 
“Verleden herdenken 
blijft beslist zinvol!”

Sport en vaderlandslievende 
verenigingen: het zijn bijna 

twee uitersten vanwege de 
leeftijdscategorie waarin de leden 
of beoefenaars zich bevinden. Toch 
overbrugt schepen Katrien Claus 
ze perfect: van de sport naar de 
vaderlandslievende verenigingen, 
het is een hinkstapsprong die ze met 
zwier en gemak neemt.

Schepen Katrien Claus: ”Naast mijn 
bevoegdheden van sport en jeugd, ben ik 
als schepen ook het aanspreekpunt van 
de mensen en verenigingen die elk jaar 
opnieuw de vele Wetteraars gedenken die 
hun leven gaven in oorlogstijd.”
Er is een ambitieus programma. 
Op 8 en 9 november brengt het wereldkoor 
Abadabukileyo een vredesconcert in CC 
Nova, onder de titel “Van Wrede Strijd Naar 
Vredestijd”.
11 november start met een plechtigheid 
aan de oude passerelle gevolgd door een 
vredesviering in de Sint-Gertrudiskerk.
Daarna zal in CC De Poort het boek “Zij 
leefden in Wetteren. Zij stierven voor 
België” voorgesteld worden door auteur 
André Van Damme, een boek over de 
gesneuvelde soldaten van Massemen, 
Westrem en Wetteren.
’s Avonds, om 20:00 u stipt, wordt de 
“Last Post” gespeeld op het dorpsplein te 
Massemen.
CD&V vindt het belangrijk dat de gemeente 
verder blijft investeren in alle initiatieven 
die het verleden van Wetteren en zijn 
inwoners in kaart brengen.
Zo werden ondermeer in 2010 het 
“Oorlogsdagboek” van Arnold De Coninck 
en in 2016 het boek van Roger Rasschaert 
en Lisette De Graeve over de Wetterse 
opgeëisten uitgegeven in samenwerking met 
de gemeentelijke archiefdienst.
“Ikzelf blijf het zinvol vinden om 
jongere generaties te vertellen over de 
verschrikkingen van oorlog en geweld, 
de aanleidingen daartoe en de gevolgen 
ervan. Onze kinderen worden nu, net zoals 
de mensen 100 jaar geleden, dagelijks 
geconfronteerd met heel veel zinloos 
geweld.
De harde realiteit mag zeker 
niet verbloemd worden, 
maar het is 
onze taak als 
samenleving om daar 
een antwoord op te 
geven en hen te blijven 
tonen dat liefde en respect 
het altijd winnen van haat en 
geweld.”

elke gemeente moeten we ons deel van 
het werk doen voor mensen die hier nu 
eenmaal zijn, zeker als hun land van 
oorsprong gevaarlijk is. We herinneren ons 
zeker nog de tijd waarin ons volk zelf op 
de vlucht ging voor oorlog, of er honger 
door leed.
Het is uiteraard verkeerd 
mensensmokkelaars aan te moedigen. De 
wet moet daarin streng worden toegepast. 
Ik heb beslissingen moeten nemen die 
niet prettig zijn: een doorgangshuis op de 
Oosterzelesteenweg, plus een tweede aan 
Kwatrecht station laten dichttimmeren.
Het effect daarvan was positief. Maar we 
mogen ook niet naïef zijn en denken dat 
daarmee de problemen wegblijven: onze 
politie moet heel oplettend blijven, wat 
trouwens ook gebeurt. Je ziet daarvan 
de resultaten: mensensmokkelaars 
worden meer en meer aangehouden en 
veroordeeld. We mogen niet toelaten dat 
criminelen profiteren van de zwaksten van 
de samenleving, we moeten hen dat zoveel 
mogelijk beletten.”

En de plannen

Zijn er nog plannen voor Wetteren de 
komende jaren?

Burgemeester Pardaen: ”Natuurlijk 
hebben we plannen, mooie en grootse 
plannen, maar de middelen zijn beperkt 
en je kan in enkele jaren niet al je dromen 
realiseren. Als CD&V proberen we geen 
dingen te beloven die zo duur zijn dat 
ze onbetaalbaar worden. We beloven 
ook geen projecten die door de hogere 
overheid moeten worden gerealiseerd, 
zoals een tweede Scheldebrug, ook al 
blijven we daar vaak harder op aandringen 
dan wie ook.
De komende zes jaar mogen we 
de verdere afwerking van de site 
Cordonnier in deelfases verwachten: 
een oase van groen en extra parking 
dichtbij het centrum. Zowel voor 
handelaars, sportploegen, als voor 
bejaardenzorg en voor een feestzaal 
moeten concrete dingen gebeuren. 
Afijn, we hebben een ambitieus en mooi 
programma, maar dat hebben we al in 
dit en in het vorige krantje besproken en 
het staat ook integraal  op de website van 
CD&V Wetteren.”

Zien we u terug als burgemeester ?

Alain: “De kiezer beslist dat en voor die 
kiezer zet ik met duizendvoud in. Na de 
verkiezingen zullen verschillende partijen 
ongetwijfeld moeten samenwerken 
om een meerderheid te vormen in de 
gemeenteraad. De wispelturigheid van 
partijen kunnen ook de positie van 
burgemeester en schepenen op één 
dag onderuit halen. Dus niets is zeker. 
Mijn partij wenst wel dat ik opnieuw 

burgemeester zou worden. Ik hoop 
trouwens dat de alle partijen die het 
moeilijk hebben de interne spanningen 
binnen hun rangen door overleg kunnen 
oplossen. We moeten een hechte 
bestuursmeerderheid vormen en dit voor 
zes jaar. Politieke spelletjes houden ook 
gevaren in, dat weet de verstandige kiezer 
zeker. Niets is dus zeker en de kiezer 
heeft altijd het laatste woord. Mijn partij 
heeft de voorbije twaalf jaar stabiliteit in 
Wetteren gegarandeerd door de eendracht 
te bewaren. Dat is niet altijd eenvoudig 
en het vergt inderdaad een continu 
verzoenend optreden. Mijn motief is: je 
moet het gemeenschappelijk belang boven 
alles stellen.”

Kan je stellen dat ondanks het gekibbel 
in sommige partijen, de CD&V 
automatisch de verzoener en de leider 
kan spelen?

Alain Pardaen : (lacht)…”verzoener 
spelen, dat proberen wij altijd, en 
godzijdank vormen onze partij-militanten 
een hecht vriendenblok, zonder splitsingen 
of ruzies. En wat de anderen betreft… 
ik meng me niet graag in onenigheid 
bij anderen. Met dergelijke zaken val 
je uiteindelijk toch door de mand. De 
Wetteraar wil een degelijk bestuur, anders 
kan je het geen zes jaar volhouden. De 
Wetteraars weten wel wie zorgt voor 
stabiliteit en wie dagelijks overleg 
pleegt met de mensen, niet alleen in 
verkiezingstijd. Het is niet moeilijk vast 
te stellen welke partijen stabiel en loyaal 
blijven.
Vandaar de raad die ik aan onze 
mandatarissen geef: kom naar buiten en 
luister naar de mensen. Onze sterkte zit 
in onze benen, die ons overal in Wetteren 
brengen, en in onze oren, die goed kunnen 
luisteren…(lacht). En natuurlijk in onze 
sterke kandidatenlijst, het zijn stuk voor 
stuk mensen met een stevige achterban en 
met veel goesting om te slagen. Het is de 
zesde maal dat ik campagne voer en de 
groep die nu op onze lijst staat, is de meest 
enthousiaste van die 30 jaar. Ik hoop vurig 
dat dit te zien zal zijn in de resultaten.”

…en ze erkennen u ongetwijfeld als 
de onbetwiste lijsttrekker, ook de 
lijsttrekker met de meeste ervaring en 
de meeste stemmen tot nu toe?

Alain: “Daar gaan we van uit… Maar 
op 14 oktober is het aan de Wetteraars 
om daarover te oordelen. We hebben die 
hoop, en de overtuiging vanwege de steun 
van de vele inwoners die we elke dag 
ontmoeten. De kiezer heeft altijd gelijk. 
Het is niet aan mij, maar aan hen om 
te oordelen in welke lijsttrekker ze een 
geloofwaardige burgemeester zien.

Uiteraard willen we voor de Wetteraars 
het beste bestuur en dus wensen we Alain 
Pardaen alle succes toe. 
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Ja, de CD&V Wetteren
spreekt mij aan

O  Ik wil graag lid worden, stuur me aub de informatie
O  Ik overweeg actief te worden in partij en politiek
O  Ik wens bezoek van een bestuurslid
O  Ik wil graag telefonisch contact
O Ik ben bereid om een raamaffiche op te hangen
O Ik wil actief meewerken aan de campagne

Naam:     Voornaam:
Adres:
9230 Wetteren 
Telefoon:    e-mail :

Eventuele vraag of opmerking: 

CD&V lijst Wetteren
1 PARDAEN Alain   alain.pardaen@cdenv- wetteren.be
2 GRILLAERT Leentje  leentje.grillaert@cdenv-wetteren.be
3 CLAUS Katrien   katrien.claus@cdenv-wetteren.be
4 DE WINNE Bram   bram.dewinne@cdenv-wetteren.be
5 OYEN Tony    tony.oyen@cdenv-wetteren.be
6 VERHOEVEN Myriam  myriam.verhoeven@cdenv-wetteren.be
7 VAN DE GRACHT Piet  piet.vandegracht@cdenv-wetteren.be
8 DE GEYTER Albert   albert.degeyter@cdenv-wetteren.be
9 DE GRAEVE Hilde   hilde.degraeve@cdenv-wetteren.be
10 VAN IMSCHOOT Karel karel.vanimschoot@cdenv- wetteren.be
11 VAN DRIESSCHE Phaedra phaedra.vandriessche@cdenv-wetteren.be
12 DEVOS Emiel  emiel.devos@cdenv-wetteren.be
13 PARDAEN Eline  eline.pardaen@cdenv-wetteren.be
14 VANDENBERGHE Griet griet.vandenberghe@cdenv-wetteren.be
15 DE VREESE Luc  luc.devreese@cdenv-wetteren.be
16 FRULLEUX Walter  walter.frulleux@cdenv-wetteren.be
17 DE KEULENAERE Erna erna.dekeulenaere@cdenv-wetteren.be
18 WOUTERS Katrien  katrien.wouters@cdenv-wetteren.be
19 NALLI-TASLEDERE Telli telli.nalli@cdenv-wetteren.be
20 WILMSEN An  an.wilmsen@cdenv-wetteren.be
21 BAATOUT Ines  ines.baatout@cdenv-wetteren.be
22 BAELE Dirk  dirk.baele@cdenv-wetteren.be
23 WIJMEERSCH ROLAND  roland.wijmeersch@cdenv-wetteren.be
24 GOOSSENS Nico  nico.goossens@cdenv-wetteren.be
25 DE CLERCQ Pierre  pierre.declercq@cdenv-wetteren.be
26 DE PAEPE Bavo  bavo.depaepe@cdenv-wetteren.be
27 BOGAERT Bieneken sabine.bogaert@cdenv-wetteren.be
28 FACK Dirk   dirk.fack@cdenv-wetteren.be
29 DE GELDER Lieve  lieve.degelder@cdenv-wetteren.be

Wat kost de 
nieuwe fietsers- en 
voetgangersbrug aan 
de Wetteraars?

Velen hebben er naar uitgekeken 
misschien wat langer dan verwacht. 

Bovendien zijn wegenwerken nooit prettig, 
maar wel noodzakelijk. En nu is het zover: 
begin september konden de Wetteraars 
eindelijk gebruik maken van de nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug over de Schelde. 
Ze is in elk geval opvallend, velen vinden ze 
mooi, sommigen iets minder, maar ze is wel 
bijzonder praktisch en sluit meteen aan op 
het centrum in de nabijheid van de scholen, 
winkels en markt: veilig, doeltreffend en… 
je mag er zeker van zijn, het kostte echt geen 
fortuin en slechts minder dan één vijfde 
wordt door Wetteren betaald! Bravo, want 
dat is geruststellend en correct nieuws.

En hoeveel dit meesterwerkje gekost heeft? 
Zeker geen vijf miljoen, zoals geroddeld 
wordt.
Hier zijn de feiten. De beslissing om de 
brug te bouwen werd genomen door de 
gemeente samen met de dienst Waterwegen 
en Zeekanaal (W&Z). De brug zelf kost 3.8 
miljoen euro, de heraanleg van de Tragelweg 
en het pleintje ter hoogte van Kapellendries 
900.000 euro en de afbraak van de oude 
passerelle 100.000 euro. Totale kostprijs: 4.8 
miljoen euro.
Van bij het begin werd echter vastgelegd dat 
de gemeente Wetteren, wat er ook gebeurt, 
een vast bedrag betaalt van 800.000 euro, 
terwijl W&Z instaat voor het resterende 
bedrag van 4 miljoen euro. De bron van 
deze informatie komt uit het Sigmaplan en 
de gegevens ervan berusten op feiten en 
documenten!
Wetteraars kunnen gerust over de brug 
komen, maar niet met geld… 

Alles over hen op https://www.cdenv-wetteren.be/verkiezingen2018


