
Let’s toast met Sammy Mahdi
Inderdaad, onze nationale voorzitter komt met
ons in Wetteren klinken op het nieuwe jaar!

We starten onze nieuwjaarsreceptie om 11u
met een gezellige babbel, een drankje en een
hapje, en met wat nieuws uit de lokale partij.
Om 12.30u verwachten we Sammy. Hij blikt
reeds vooruit op de verkiezingen van 2024.
In de tussentijd maken we het gezellig met
live muziek en een food truck. Allen welkom!

zo 29/01, 11u | Parochiezaal, Ten Ede Dorp 1a

Bram De Winne
schepen van financiën

Ook in 2023 een financieel
gezonde gemeente
Net als vele anderen voelt het
gemeentebestuur de financiële
gevolgen van de huidige crisis. Om maar
enkele voorbeelden te geven: stijgende
energiekosten zorgen voor jaarlijks extra
2,3 miljoen euro en door
loonindexeringen zijn personeelskosten
gestegen tot 3,5 miljoen euro.

Deze cijfers wegen enorm op het
gemeentelijk budget en dus moesten we
ingrijpen. Belangrijk is dat cd&v er voor
kiest om de belastingen niet te
verhogen. We willen onze inwoners in
deze moeilijke tijden beschermen en dus
de extra kosten niet bij hen gaan halen.

Wat hebben we dan wel gedaan? Voor
6 miljoen euro aan investeringen werd
doorgeschoven of geschrapt. Toch
werden er extra middelen voorzien voor
enkele belangrijke projecten, ondermeer

als gevolg van de gestegen materiaal-
prijzen. Zo voorzien we o.a. 4,4 miljoen
euro voor de heraanleg en verbetering
van de wegen in de wijk Stuyvenberg.

We zijn ook een focusoefening gestart
om na te gaan welke diensten en
activiteiten we in de toekomst nog kunnen
en willen aanbieden. Op dit moment
neemt de gemeente immers veel taken
op die niet allemaal even noodzakelijk
zijn. Deze oefening moet resulteren in
duidelijke keuzes over wat de gemeente
aanbiedt, zodat de diensten die we
aanbieden kwaliteitsvol blijven.

Met deze focusoefening en de
besparingsronde zorgt cd&v dat
Wetteren ook in de komende jaren kan
blijven groeien en bloeien.
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Emiel Devos
Jong-cd&v’er en student

Rustige studeerruimte
Naar jaarlijkse gewoonte voorziet de
gemeente Wetteren tijdens de
blokperiode een stille en gezellige
studieruimte voor jongeren die zich thuis
moeilijk kunnen concentreren. Ook
studenten met nood aan extra motivatie
kunnen hier samen met vrienden het
blokken aangenamer maken.

Serviceflats Scheldezicht verwelkomt de
studenten elke dag tussen 9u en 18u.
Stuur voor de eerste keer wel een mailtje
naar schelderust@wetteren.be, zo word
je de eerste dag goed ontvangen en
wegwijs gemaakt in de serviceflats.

Ook voor de bewoners van Scheldezicht
is dit een aangename ervaring. Zij zien
dagelijks jongeren en kunnen op een
gemoedelijke manier een babbeltje
slaan met hen.

Jong-cd&v Wetteren steunt dit initiatief
en wenst alle blokkende studenten heel

veel succes!

Riolerings-
graad

Zuiverings-
graad

Oosterzele 58,91% 44,15%
Laarne 72,88% 69,84%
St-L-Houtem 81,18% 78,88%
Wichelen 86,20% 85,66%
Lede 88,23% 87,09%
Vlaanderen 88,06% 86,03%
Wetteren 89,53% 87,35%

Wetterse rioleringsgraad
Een degelijk rioleringsnetwerk is
belangrijk om de kwaliteit van onze
waterlopen te waarborgen. Nog te veel
afvalwater stroomt ongezuiverd naar
onze waterlopen.

Dat kan aanzienlijk gereduceerd worden
door nieuwe rioleringen aan te leggen,
bestaande niet-gekoppelde rioleringen
aan te sluiten op zuiveringsinstallaties en
het aantal IBA’s verder uit te breiden.

Hoewel rioleringswerken meestal niet de
waardering krijgen die ze verdienen,
blijft onze gemeente hier verder op
inzetten. Wetteren scoort, qua
riolerings- en zuiveringsgraad, beter
dan het Vlaamse gemiddelde en beter
dan alle buurtgemeenten.

Boomplantactie gaat van start
Enkele weken geleden gaf schepen van
infrastructuur, Katrien Claus, het startschot van
een gemeentelijke boomplantactie. Ondertussen
werden 154 lokaal gekweekte bomen aangeplant, verspreid
over het hele Wetterse grondgebied. En dat is nog maar een
begin!

Ken je zelf ook een plekje in je buurt waar een boom kan
aangeplant worden, stuur je suggestie dan door naar
katrien.claus@wetteren.be.

Verder heeft het bestuur ook besloten om de aankoop van
een bosterrein, ondanks de moeilijke financiële situatie, in het
budget te behouden.



Bavo De Paepe
jongerenvoorzitter

eenrichtingsverkeer. Elk handelspand
en parkeerplein blijft zo bereikbaar.

Enkele straten zullen door dit plan meer
verkeer te verwerken krijgen. Maar voor
cd&vWetteren is het duidelijk: dit moet
op een vlotte,maar vooral veiligemanier.
Onze partij wenst de nieuwe circulatie
pas in te voeren als de zogenaamde
flankerendemaatregelen echt zichtbaar
zijn in het straatbeeld.

ZowordtWetteren (be)leef- enbereikbaar
voor elke bewoner, bezoeker, handelaar,
fietser, automobilist, wandelaar...

Veel centrumstraten zijn vandaagonveilig
en onaangenaam door de vele auto’s.
Dit wil het gemeentebestuur veranderen
door het doorgaand verkeer om te
leiden met een nieuwe circulatieplan.

Cd&vheeft er echter steedsopgehamerd
dat het centrumbereikbaarmoet blijven
voor wie ter plaatse wil zijn. Er worden
slechts vier stukken van straten

Wetteren (be)leef- en bereikbaar

Karel Van Imschoot
fractievoorzitter

op energiedelen met gebouwen waar
het wel kan. We moeten gebouwen
beter isoleren en energiezuiniger
maken. We willen de bruikbaarheid en
het nut van bepaalde (verouderde)
gemeentelijke gebouwen in vraag
stellen en eventueel op de markt
brengen. We moeten nu kiezen
tussen onze luxe en de leefbaarheid
voor onze kinderen en kleinkinderen.

Mijn oproep aan onze gemeente en
haar inwoners: stop met excuses. Wees
positief. We hebben al bewezen dat we
met wat moeite 15% minder gas
kunnen verbruiken. Maar we moeten
nog meer doen. De cd&v-schepenen
en -raadsleden zullen nog meer dan
vroeger, de vinger aan de pols houden.

Samen duurzamer!
De thermostaat lager zetten in gemeen-
telijke gebouwen en straatverlichting
doven tussen 23u en 5u zijn mooie
inspanningen, maar zullen niet volstaan
om de 2,3 miljoen extra energieuitgaven
van de gemeente te compenseren.

Geloven dat de overheid het energie- en
klimaatprobleem wel zal oplossen is een
utopie. De gemeente Wetteren moet
samen met iedere Wetteraar dringend
actie ondernemen, zowel voor ons milieu
als onze portemonee.

Wij willen meer inzetten op zonne-
panelen, of indien praktisch onmogelijk
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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: Bavo De Paepe, Wim De Smet,
Luc De Vreese en Erna De Keulenaere.

Deze flyer is politiek informatief drukwerk en
kan bijgevolg niet worden aangemerkt als
reclamedrukwerk.

Luc De Vreese
lokaal voorzitter

Cd&v Wetteren zal ook de komende
tijd hiervoor haar verantwoordelijkheid
nemen, en tegelijk zorgen voor een
financieel gezonde gemeente.

Er komen twee cruciale jaren aan.
Zowel voor onze partij als voor onze
gemeente. De route naar 2024 is
ingezet. We blijven bouwen aan een
krachtdadige deelname aan het
gemeentebeleid, op eigen kracht of
samen met andere democraten.
Vernieuwing in het politieke landschap,
weg van de versnippering, bundeling
van de democratische krachten,
hierop willen we inzetten.

Krachtdadige politiek
De politieke verdeeldheid in Wetteren
is groot, voornamelijk op de rechter-
zijde. Het midden en de linkerzijde
sluiten de rangen maar hebben het
wat moeilijk om hun waarden aan de
man te brengen.

Nochtans is de christendemocratie erg
nodig in onze gemeente. Vandaag
meer dan ooit, want we staan voor
ingrijpende keuzes om van Wetteren
een hechte, warme gemeenschap te
maken waarin iedereen mee is.

Het slechte weer hield ons niet tegen!
Onze bestuursleden gingen van deur
tot deur bij tientallen huizen in
Westrem. We luisterden er naar de
bewoners en gingen in gesprek over
wat goed gaat of beter kan in hun dorp.


