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Het Sociaal Huis, een warm huis met vele kamers, ook in coronatijd
Het Sociaal Huis biedt een antwoord op al onze kleine en grote levensdomeinen, ook en vooral
in deze coronatijd.
“Al onze diensten blijven verder werken. Ons onthaalteam, dat is onze eerste lijn, staat
elke voormiddag paraat” zegt Lieve De Gelder, van het Bijzonder Comité voor Sociale
Dienst en CD&V-schepen.
“Je kan er terecht met al je vragen; aarzel niet met onze diensten contact op te nemen,
zij staan voor iedereen klaar”. Waar het kan, gebeurt dit via een fysieke afspraak in het
Sociaal Huis. De meeste contacten verlopen op dit moment echter telefonisch, via
beeldbellen, met “stoepbezoeken” of wandeling.
Ons woonzorgcentrum ‘Schelderust’ is zwaar getroffen door het virus. Onze bewoners,
hun familie en ons personeel beleven een zware tijd; de impact van deze uitbraak zal bij
iedereen lang nazinderen, en wij
voorzien psycho-sociale ondersteuning voor al wie er nood aan heeft.”
“Het Huis van het Kind ziet ouders op
afspraak en verdeelt o.a. speelgoedpakketten.
Ons digitaal loket kinderopvang wordt
dagelijks geconsulteerd. De Kleine
Prins, ons kinderdagverblijf, zorgt voor
de opvang van onze kleinsten.
Buitenschoolse kinderopvang is actief
gebleven en heeft voor noodopvang gezorgd, ook in de verlengde herfstvakantie.
Onze Integratiedienst heeft een 40-tal laptops uitgeleend aan de meest kwetsbare
kinderen en jongeren die op die manier afstandsonderwijs kunnen genieten.
Het Lokaal Diensten Centrum moest op slot. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn op
post voor het bezorgen van afhaalmaaltijden, 1-op-1 gesprekken, afspraken met
eerstelijnspsychologe, stoepbezoeken, belacties naar alleenwonenden, thuiszorgdiensten voor gezinnen …“
“Ook en vooral in deze moeilijke tijd vinden mensen de weg naar ons Sociaal Huis. Onze
werking, dicht bij de mensen, geniet ook buiten onze gemeentegrenzen grote
erkenning” aldus Lieve.
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ALBERT DE GEYTER WIL VOORUIT MET HET PROJECT STUYVENBERG
Het gemeentelijk meerjarenplan stelt
tegen eind 2025 een grondige
buurtrenovatie en opwaardering voorop
van de Dr. De Bruyckerstraat,
Sportstraat, Verbindingsstraat, Eigendakstraat, Collegiebaan en Eeminckstraat, in Wetteren ook gekend als de
Stuyvenbergwijk.
CD&V Wetteren wil vol gaan voor de
opwaardering van de
Stuyvenbergwijk en richtte binnen de partij een
werkgroep op die er
moet op toezien dat er
vooruitgang wordt geboekt inzake aansluiting
op de riolering, vernieuwing van het wegdek,
vergroening van het
straatbeeld, mobiliteit en
woonkwaliteit.
“Daarbij is het essentieel
dat de inwoners van de
wijk worden betrokken
en geraadpleegd”, aldus
Albert De Geyter, gemeenteraadslid en
voorzitter van de werkgroep. “Vandaar
dat ik dit voor onze partij uiterst
belangrijke dossier op de gemeenteraad
van november als vraag agendeerde. Op
17 december wordt er bovendien een
commissievergadering gepland waarop

alle raadsleden hun inbreng zullen
kunnen geven.”
De werkgroep benadrukt het belang om
via een participatietraject met de
wijkbewoners in gesprek te gaan, wat
uiteindelijk moet resulteren in een
gemeentelijk masterplan Stuyvenberg.
“Wij beseffen dat niet alle punten van
het meerjarenplan ineens kunnen gerealiseerd worden, maar
onze werkgroep vindt
het wel evident dat er
strategisch zichtbare en
tastbare stappen gezet
worden vóór het einde
van deze legislatuur.
Het is ook logisch dat de
zaken
waarvan
de
mensen echt wakker
liggen eerst aangepakt
worden.”
CD&V Wetteren wil zijn
volle gewicht zetten
achter de aanpak voor
Stuyvenberg. Het moet een bloeiende
wijk zijn en blijven voor jong en oud met
voldoende open groene ruimte gekoppeld aan voldoende parkeer-mogelijkheid voor de wijkbewoners.
Kortom buurt waarin het aangenaam
wonen en vertoeven is!

TRAGE WEGEN: EEN VERADEMING VOOR DE RECREANT
„Tijdens de lockdown in maart ontdekte ik alle trage wegen in mijn buurt, de wijde
omgeving van Massemen. Weg van de grote baan en zicht op het uitgestrekte
landschap. Stilte. Traagheid. Stilstaan bij de grootsheid van de natuur”, aldus bestuurslid
Erna De Keulenaere.
„Soms was het ook eventjes zoeken om terug op het rechte pad te komen. De trage
wegen brachten mij op plaatsen in mijn buurt waar ik nog niet kwam. Mooie verborgen
plekjes.”
Tijdens de zomer werd het landschap beheerst door maïsvelden en waren de trage
wegen hier en daar dichtgegroeid. “Niets ergs want regelmatig zorgt Spoor 2 ervoor
dat de trage wegen gemaaid worden”, zegt schepen Katrien Claus.
„Nu, tijdens de herfst, geven de trage wegen terug de wijdsheid van het landschap.
Andere, mooie kleuren maken van mijn buurt een roestbruin schilderij.
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Heerlijk om te vertoeven!”
Bijna alle trage wegen hebben historische roots.
De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels
gaat terug tot in de Romeinse tijd! Het zijn
relicten, verschijnsels die getuigen van oude
verbindingen tussen dorpskernen (de kerkwegels),
van vroegere doorgangen voor landbouwers
(karrensporen), van wegen die werden gebruikt om
boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op
oeverstroken) of van verdwenen trein- en tramverbindingen. Trage wegen vertellen heel wat over
de eigenheid van een dorp of een streek. Ze zijn
vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes
en legendes bestaan. Denk maar aan de smokkelen molenpaadjes.
Wil je meer weten surf naar www.tragewegen.be.
Via www.wegvanwetteren.be kan je de tragewegenkaart downloaden.

VLAAMS MINISTER DEMIR BELOONT WETTEREN
Tegen 2027 verwacht Europa dat alle rivieren en beken in de Unie
zuiver zijn. De Panoramareportage van 18 november maakte duidelijk
dat heel wat gemeenten een straffe inhaalbeweging zullen moeten
doen om dit doel te realiseren.
Hoewel ondergrondse (en dus onzichtbare) werken doorgaans
niet de waardering krijgen die ze verdienen, blijft het Wetterse
bestuur forse financiële inspanningen leveren om de rioleringsen zuiveringsgraad te verhogen. Met een rioleringsgraad van
bijna 88% en een zuiveringsgraad van 86% behoort Wetteren bij
de betere leerlingen van de klas en scoort onze gemeente beter
dan alle buurtgemeenten.
Ook tijdens deze bestuursperiode staan er nog heel wat
projecten op stapel: lokale projecten als Kloosterstraat, Kasterstraat, Schoorstraat en
Vennestraat, maar ook bovenlokale projecten als Serskampsteenweg en Zuidlaan.
Wat het wegenisproject Zuidlaan betreft, stelde schepen van openbare werken, Katrien
Claus, voor om de sanering van Halven Akker toe te voegen aan het dossier Zuidlaan en
met eigen middelen te financieren.
Dit voorstel werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 4
mei.
Wetteren wordt voor dit initiatief beloond door de Vlaamse minister van leefmilieu in
de vorm van een substantiële subsidie van 208.500 Euro.
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Plaatselijke covid-maatregelen: hoe komen ze tot stand?

Eigenlijk geldt voor de gemeente
hetzelfde principe.
De gemeentelijke crisiscel bespreekt
wekelijks (in crisistijden 2 of 3 maal per
week), onder voorzitterschap van
burgemeester Pardaen, de evolutie van
de toestand en brengt ook advies uit over
het opleggen van eventuele extra
plaatselijke maatregelen bovenop de
beslissingen van de federale overheid en
van de provinciegouverneur.
Die crisiscel is samengesteld uit de
burgemeester, de 1e schepen, de
algemene directeur, de 4 gemeentelijke
departementshoofden, een vertegenwoordiger van de huisartsen, de
korpschef, de brandweercommandant,
een afgevaardigde van de medische
Tsjeef-café op de kermis, afgelast; uitstap senioren Gent
Van Eyck, afgelast; op de koffie bij de burgemeester,
afgelast; studie-avond kernversterking, afgelast;
bestuursvergaderingen, afgelast; …
Het zijn moeilijke tijden voor de partijwerking!
We waren net begonnen om onze activiteiten wat aan te
zwengelen eind augustus, begin september als covid een
tweede offensief inzette waarmee alles weer stil werd
gelegd.
Gelukkig werken onze mandatarissen, meestal via
videoconferenties, verder in de fractievergaderingen, de
commissies, de gemeenteraden, het schepencollege, het
provinciebestuur, …
Het meerjarenplan van de gemeente moet immers nog
vorm krijgen, er valt nog heel wat te doen! Onder meer
de installatie van de gemeentelijke adviesraden laat wat
op zich wachten, nochtans een belangrijke schakel in de
burgerparticipatie.
Vanuit de partij willen we graag op regelmatige basis
Wetterse ondernemers en bedrijven in de kijker zetten
want zij zorgen mee voor de welvaart van onze
gemeente. Meer nieuws hierover volgt op onze website.
Luc De Vreese - voorzitter
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dienst, een medewerker van de dienst
communicatie en (in bepaalde gevallen)
een afgevaardigde van Eerstelijnszone
Scheldekracht.
Alle extra gemeentelijke
maatregelen moeten
eerst worden overlegd
met de provinciegouverneur vooraleer
ze in het schepencollege kunnen goedgekeurd worden.
Zoals u merkt,
worden gemeentelijke
covidmaatregelen niet hals-over-kop ingevoerd; ze worden vooraf flink bediscussieerd, gewikt en gewogen.
Uiteraard is niet iedereen het altijd eens
met de genomen beslissingen en zijn zij
vaak het voorwerp van forse kritiek,
vooral in de sociale media. Iedereen moet
echter beseffen dat deze maatregelen er
steeds gekomen zijn uit bezorgdheid voor
het welzijn van alle Wetteraars.
CD&V wil hiervoor haar waardering
uitdrukken en dank betuigen aan alle
verantwoordelijken.
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!
Redactie:
Erna De Keulenaere, Bavo De Paepe, Luc De Vreese,
Wim De Smet
Uw lokale contactpersoon:
Luc De Vreese
(voorzitter@cdenv-wetteren.be)
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

Of je het nu wil of niet, covid-19 blijft ons
dagelijkse leven en handelen in vele opzichten
bepalen. Op nationaal vlak worden de regels
waaraan wij ons moeten houden opgelegd
door het Overlegcomité, na advies van
Celeval, een evaluatiecel samengesteld uit
experts van verschillende disciplines.
Maar je vraagt je misschien wel af hoe de
specifieke regels tot stand komen die gelden
in onze gemeente.

