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CORONA VERSTEVIGT DE SOLIDARITEIT

We zijn in een voorzichtige eindfase van de coronapandemie gekomen. Meer
en meer activiteiten worden mogelijk mits het respecteren van de basisregels.
Individuele solidariteit, al dan niet zichtbaar, was in deze moeilijke periode
geen loos begrip en werd bijzonder geapprecieerd. Ook de solidariteit vanuit
de gemeente was en is nog altijd opmerkelijk.
De oprichting van een crisiscel en een veiligheidscel waren de eerste
stappen uit een ganse reeks maatregelen. Opvallend hierbij waren de
tweewekelijkse nieuwsbrief en de snelle verdeling van mondmaskers met
bijhorende filters. Ze werden aan huis
afgeleverd door heel wat gemotiveerde
vrijwilligers én personeelsleden. Een
welgemeende dankjewel hiervoor, het
persoonlijke bezoek werd sterk
geapprecieerd. Ook voor de kinderen
werden aangepaste mondmaskertjes
gemaakt door vrijwilligers in het
stikatelier.
Duizenden telefoontjes werden gepleegd naar al onze 80-plussers om naar hun noden te luisteren en
bezorgdheden te peilen. Dit leek achteraf gezien toch een initiatief dat
niet enkel in coronatijd belangrijk is.
Financiële steun voorzien voor kansarmen, cadeaubonnen
ter ondersteuning van de lokale handel, zomerklassen
voor het wegwerken van leerachterstand en tal van
andere maatregelen worden volop voorbereid.
Al deze maatregelen hebben uiteraard een financiële
impact. Op zich geen probleem omdat onze partij die
zorgende, solidaire volkspartij wil zijn. Maar dit
betekent wel dat er in bepaalde domeinen zal moeten
bespaard worden. Het kan immers niet de bedoeling zijn
dat de belastingdruk toeneemt. Om die reden wordt het
gemeentelijk meerjarenplan door de gemeenteraad aan een
tweede lezing onderworpen en bijgestuurd waar nodig. En
om de efficiëntie van de gemeentelijke diensten te verhogen
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en de dienstverlening te optimaliseren wordt er gewerkt aan een
reorganisatie van de personeelsstructuur.
“Voor mij is het zwaar geweest”, zegt één van onze leden, “gaan werken
en zorgen voor mijn broer, een rolstoelpatiënt. Ik stond er alleen voor
omdat professionele hulp niet meer kon in die periode. Maar het komt
goed dankzij de solidariteit van de mensen.”
OP NAAR EEN SPETTERENDE ZOMER!

Nu de “lockdown” stilaan een nare herinnering wordt en wij mondjesmaat
meer vrijheid krijgen, begint het leven, weliswaar met een aantal
beperkingen, opnieuw zijn normale gangetje te
gaan. Wetteren is klaar voor een spetterende
zomer!
Het bestuur is in deze moeilijk periode blijven
vooruitkijken en heeft reeds tal van
ondersteunende maatregelen genomen die ten
goede moeten komen van de hele bevolking.
Winkelstraten kregen een extra onderhoudsbeurt, straten en wijken
werden opgefleurd met bloembakken, er
werd een bloemenweide ingezaaid op het
braakliggend terrein in de Marktdreef en er
worden nog enkele extra
zitbankjes geplaatst op het
jaagpad.
Alle horecazaken kregen
de mogelijkheid om hun
terras uit te breiden en de Markt wordt de hele zomer
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Binnenkort worden op de markt ook nog 2 „belevingszones”
ingericht waar plaats zal zijn voor allerlei creatieve en
sportieve initiatieven.
Er worden 4 „zomerse zaterdagen” georganiseerd en het speelplein WESP
opent opnieuw zijn deuren voor de allerkleinste Wetteraars.
Geef toe dat de gemeente alles uit de kast heeft gehaald om de
Wetteraars een spetterende zomer te bezorgen!
Binnenkort zitten meerderheid en oppositie trouwens samen om nog
meer ondersteunende maatregelen uit te werken.
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FIETSZONE CENTRUM GOEDGEKEURD!

CD&V Wetteren heeft veiligheid en fietsvriendelijkheid hoog op de agenda geplaatst
tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. De partij is dan ook bijzonder blij met
de goedkeuring van een fietsstraatzone in het centrum
.
Omdat er blijkbaar nog steeds heel wat onduidelijkheid is over fietsstraten, willen
wij hieronder nog enkele misvattingen uit de weg ruimen:
Een fietsstraat is geen autovrije straat. Alle verkeer blijft dus welkom in de
centrumstraten, maar de fietser krijgt een voorkeurbehandeling: de automobilist mag de fietser niet inhalen. De invoering van fietsstraten wijzigt ook niets
aan de bestaande rijrichtingen.
In tegenstelling tot wat soms
beweerd wordt, is de fietsstraatzone geen voorbode van een
verkeersvrij centrum. Daar bestaan,
voor alle duidelijkheid, absoluuut
geen plannen voor!
De nieuwe fietsstraatzone, die de
verbinding vormt tussen Schelde en
station, is het logische vervolg op de
indienststelling van de nieuwe fietsersen voetgangersbrug in 2018.
CD&V Wetteren is er bovendien van overtuigd dat de invoering van een
fietsstraatzone in het centrum een nieuw elan kan geven aan het commerciële
kerngebied.
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WETTERSE CADEAUBON VERKRIJGBAAR IN HET NAJAAR

Geschenkbonnen zijn meer dan
ooit in trek. Voor velen is zo’n bon
een handig alternatief voor een
moeizame of haastige zoektocht
naar hét geknipte cadeau.
Onze
Wetterse
handelaars
kunnen, nu zij eindelijk opnieuw
aan de slag kunnen gaan, alle steun gebruiken. Om hen een extra duwtje
in de rug te geven, plant het bestuur, in nauw overleg met de handelaars
zelf, de introductie van een gemeentelijke cadeaubon. Een gemeentelijke
geschenkbon die inwisselbaar is bij alle deelnemende lokale handelaars
biedt immers heel wat voordelen!
De praktische uitwerking wordt momenteel bestudeerd.
De realisatie van de gemeentelijke cadeaubon stond ingeschreven in het
meerjarenplan, maar omwille van de coronacrisis wordt de lancering
vervroegd naar de septemberkermis van dit jaar.

In
mijn
nieuwjaarswens
stonden
betrokkenheid, strijd tegen vereenzaming
en
zorg
voor
elkaar
centraal. Nu blijk t dat dit
geen loze woorden waren.
Covid-19 heeft er ons
met de neus op gedruk t .
De zorg voor elkaar is een
e ssentieel punt in onze maat schappijvisie.
Onze par tij heeft via onze burgemee ster,
schepenen en raadsleden, met succe s die
zorg op zich genomen om zo de crisis op
lokaal niveau aan te pakken en een
relanceplan op te stellen (meer hierover
in een ander ar tikel).
De par tijwerking zelf kwam op een laag
pitje te staan met afgelastingen en/of
minimale versie s van activiteiten. Dit zal
zeker nog tot september zo blijven.
Zorgverleners verdienen alle lof en
erkentelijkheid. Dankzij hen kunnen wij met
vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
Luc De Vreese
Voorzitter
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COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V-werking in onze gemeente?
Of heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Luc De Vreese
(voorzitter@cdenv-wetteren.be)
Onze website
www.cdenv-wetteren.be
Volg ons op Facebook en Instagram
www.facebook.com/cdenvwetteren
www.instagram.com/cdenv_wetteren
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
Stuur een e-mail naar
lidmaatschap@cdenv-wetteren.be

V.U.: Luc De Vreese, Belindekapellestraat 21, 9230 Wetteren

Zorgen voor elkaar

