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Jong-CD&V
Pieter De Crem komt
naar Wetteren
onderzoekt
bouwstenen
van de Wetterse
samenleving
Oost-Vlaanderen kan bijzonder fier zijn
dat de Belgische buitenlandse handel
door onze provinciegenoot wordt
beheerd. Staatssecretaris Pieter De
Crem haalt regelmatig de pers als leider
van buitenlandse missies, vaak samen
met de koning en de koningin. In deze
missies zitten ook bedrijven, waarbij
het doel is export en tewerkstelling te
verbeteren. De staatssecretaris staat bekend
als een heel goed redenaar. We zijn heel blij
hem te verwelkomen. Hij heeft ongetwijfeld
insiders informatie over zijn talrijke buitenlandse
ervaringen. CD&V nodigt daarom iedereen
uit op de jaarlijkse receptie op 19 jan:
polyvalente zaal Massemen 19 u. met
verzorgde hapjes en nieuwjaarsdrink.
Er is vervoer mogelijk vanuit
het centrum, Overbeke, Ten
Ede, Kwatrecht of Westrem.
Spreek een mandataris aan!

Uw burgemeester
Alain Pardaen en alle Tony Oyen:
CD&V-raadsleden, ”Graag meer fun
in Wetteren”
wensen de Wetteraars
van harte een opperbest, gezond en
gelukkig 2018

Onze nieuwe
fotowedstrijd
Zo ziet Wetteren er in het echt wel
niet uit. Maar waar werden deze
verschillende deelbeelden genomen?
Tips vindt U op:
www.cdenv-wetteren.be
Stuur uw antwoorden naar
fotovraag@cdenv-wetteren.be
met vermelding van naam en adres.
Slechts 1 deelname per adres.
De juiste inzenders kunnen weer
bubbels of koptelefoons winnen.

Winter 2017

Wetteren uw thuis

Wetteren is beslist een sportieve, kindvriendelijke gemeente

Schepen Katrien Claus:
”Recreatieve sport is nodig
voor iedereen”

I

n ons vorige nummer lieten we schepen Katrien Claus,
sportleerkracht voor het vak, en gezien haar ervaring en
expertise de ideale schepen van sport voor de gemeente
Wetteren, haar plannen en dromen ontvouwen hoe ze Wetteren
als een voorbeeldige sportgemeente wil zien evolueren. Want
sport is nodig voor iedereen: niet zozeer competitief, maar ook
recreatief. Voor de gezondheid, als ontspanning en in de vrije
tijd en dat moet van jongs af beginnen.
Daarom is ze gelukkig dat Wetteren één van de gemeenten is in
Vlaanderen die de titel kindvriendelijke gemeente mag dragen.

K

atrien Claus: “Wetteren is
inderdaad sinds 2014 één van de

vijftien Vlaamse gemeenten die de titel
“kindvriendelijke gemeente” mag dragen.
En daar mogen we best fier op zijn!
Voorbeelden van acties waaruit
“kindvriendelijkheid” straalt, zijn er
bij de vleet. Zo is er een jeugd- en
sportruimtebeleidsplan, waarbij er jaarlijks
een publieke ruimte ingericht wordt met
een belangrijke aandacht voor speel- en
sporttoestellen. Het skateterrein, dat
binnenkort gerealiseerd wordt op de site
Dassenveld, is er ééntje van.
Eind april werd, op het speelterrein van
Campus Kompas, en in een samenwerking
met heel wat gemeentelijke diensten, de
jaarlijkse buitenspeeldag georganiseerd,
waaraan circa 700 kinderen deelnamen.
De volgende editie van die buitenspeeldag
zal plaats vinden op het marktplein.
In de zomermaanden worden dagelijks
meer dan 500 kinderen geanimeerd via
ons uitgebreid vrijetijdsaanbod. En verder
organiseren wij het kinder-doefestival
“Ola!Peloezza”, ook dit jaar opnieuw een
voltreffer.
Ook het nieuwe project ter ondersteuning
van minder kansrijke jongeren zet
Wetteren opnieuw op de kaart als
kindvriendelijke gemeente.
Het schepencollege wil zich engageren
om ook na 2020 een kindvriendelijke
gemeente te blijven. Deze
engagementsverklaring werd voorgelegd
aan de gemeenteraadsleden op 5 oktober.

In samenwerking met de jeugddienst werd
een actieplan uitgewerkt om ook na 2020
het label ‘kindvriendelijke gemeente’ te
behouden.”
Wat zijn je uitdagingen voor de
resterende periode van de legislatuur?
Katrien Claus: “Het is belangrijk dat wij
nu al een begin maken met het uitstippelen
van het sport- en recreatietraject voor de
volgende jaren. Daarom hebben wij, op
initiatief van de sportraad, de Wetteraars
uitgenodigd voor een brainstormsessie
onder het motto ‘22 sportideeën voor de
toekomst’. Wij zijn immers overtuigd dat
heel wat mensen een duidelijke mening
hebben over het plaatselijke vrijetijdsen -sportaanbod en de gemeentelijke
ondersteuning op dat vlak. Wat kan beter?
Welke aanvullingen zijn wenselijk of
noodzakelijk, en realistisch?
Die avond was duidelijk een schot in
de roos en er kwamen heel wat meer
bruikbare ideeën uit de bus dan de 22 die
wij vooropgesteld hadden.
Het vervolgtraject van deze sportideeën
zal door de vernieuwde sportraad,
onder het deskundige voorzitterschap
van Luc Ogiers, verder uitgewerkt
worden. Eén van de ideeën is reeds
gestart: Wandelsportvereniging Wetteren
organiseert elke laatste donderdag van
de maand een oefenwandeltocht van een
vijftal kilometer met start en aankomst aan
de Warande.

Mensen aan het
woord laten
en actief
betrekken bij
bepaalde

beleidskeuzes
vind ik
essentieel.
Op die
manier
worden die
keuzes ook
gesteund en
gedragen
door de
inwoners.
En dit
geldt
volgens
mij niet
alleen
voor
sport!”

G-sporters
verdienen hun
plaats in onze
gemeente
Ik heb ergens gelezen dat je ook de
G-sporten in de kijker wil zetten en
promoten.
Katrien Claus: “Dat klopt. In Wetteren
zijn een aantal G-clubs actief, clubs die
sport organiseren voor mensen met een
beperking. In overleg met de sportdienst
en onder impuls van de sportraad hebben
wij de Wetterse G-clubs rond de tafel
gebracht. Ik was zelf verrast door het
aanbod en nog meer door hun inzet en
enthousiasme. Als je ziet met hoeveel
doorzettingsvermogen en wilskracht
G-sporters aan sport doen, wil ik hen op
alle manieren steunen. Daarom stuurde ik

er bij het CD&V-partijbestuur op aan om
op de kerstmarkt een actie te organiseren,
in het teken van de “Warmste Week”, ten
voordele van G-Sport Vlaanderen en meer
specifiek van G-lymnastiek Wetteren.
Deze turn- en dansgroep voor kinderen
en jongeren met een beperking is immers
op zoek naar een rolstoelparcours en dan
komt elke steun van pas.
De provincie Oost-Vlaanderen bracht
overigens onlangs een tweede editie
uit van de G-sportgids. Je kan deze
uitgebreide gids ook raadplegen op www.
oost-vlaanderen.be/g-sport.
De gemeentelijke sportdienst plant een
eerste G-sportdag op zaterdag 28 mei
2018 in de Warande. Neem die dag vrij
en kom actief deelnemen! Het wordt een
inclusieve sportdag waaraan zowel validen
als mensen met een beperking kunnen
deelnemen.”
Waar kan ik een duidelijk beeld krijgen
van wat de gemeente aanbiedt aan
sport- en vrijetijdsinitiatieven?
Katrien Claus: “Tijdens de

zomermaanden, laat ons zeggen van
juni tot en met half september, is er
een ruim aanbod aan activiteiten, deels
georganiseerd door de gemeente zelf,
deels door Wetterse verenigingen. Dat
hebben jullie wel gemerkt. Jammer
genoeg worden die evenementen niet
altijd goed gecommuniceerd, waardoor
het publieksbereik soms ondermaats
is. Daarom werden alle verenigingen
aangeschreven om hun
zomeraanbod kenbaar te
maken. Alle initiatieven
werden gebundeld in
de prachtige brochure
‘Wetteren zomert!’
Dit mooie initiatief
zal volgende zomer
herhaald worden.

zoals speelplein, sport- en themakampen
voor jongeren tijdens de schoolvakanties.
Ook het aanbod aan opvangmogelijkheden
werd erin vermeld. Deze brochure zal
begin 2018 beschikbaar zijn. Tenslotte is
er de brochure van de sportdienst met een
compleet overzicht van het sportaanbod
voor jeugd en volwassenen inclusief het
G-sportaanbod, die nu overal verkrijgbaar
is.”

Verder is er de
jaarbrochure
‘Vrijetijdsaanbod
en kinderopvang’
die een duidelijk
overzicht geeft van alle
vrijetijdsinitiatieven

Voetbal blijft hoe dan ook de populairste sport

E

r is heel wat commotie
geweest rond de
voetbalaccommodatie in
Massemen en Wetteren.
Kan je dit dossier even
toelichten?
Katrien Claus: “Dat het
Wetterse voetbal leeft. daar
moet niemand aan twijfelen.
Met meer dan duizend
leden is het nog steeds
de populairste sport in de
gemeente. Tel daarbij nog
de vele vrijwilligers die het
voetbal mogelijk maken, dan
kom je aan een nog grotere
groep betrokkenen.
Toen ik schepen van sport
werd, werd ik vrijwel
onmiddellijk geconfronteerd
met de terrein- en
accommodatieproblemen van
de 2 voetbalclubs die gebruik
maken van de gemeentelijke
infrastructuur.
In de mate van wat mogelijk
en realistisch was, heb
ik bij het Autonoom
Gemeentebedrijf, dat de
gemeentelijke terreinen
beheert, aangedrongen om de
grootste problemen met de

nodige spoed aan te pakken
en dat is ook gebeurd.
Zo kreeg Eendracht
Massemen ondermeer
een nieuwe
verwarmingsinstallatie,
vernieuwde douches en
nieuwe verlichting. Het
B-terrein werd grondig
aangepakt. Er werd een
bodemstudie uitgevoerd,
de slechte grond werd
afgegraven, er werd drainage
voorzien en het terrein werd
opnieuw ingezaaid.
Wat RFC Wetteren betreft,
is vorig jaar het B-terrein
gedraineerd en opnieuw
aangelegd. Nu was het
C-terrein aan de beurt.
Opnieuw drainage en
heraanleg. En ook hier werd
nieuwe verlichting geplaatst.
De Wetterse clubs worden
op regelmatige basis door
de sportdienst rond de tafel
gebracht. Op die manier
blijven wij op de hoogte van
hun ambities en bezorgheden
en worden ze gestimuleerd
om na te denken hoe ze elkaar
kunnen aanvullen en helpen.

Als ik dat allemaal
hoor, lijkt het mij dat
er de jongste jaren toch
heel wat inspanningen
geleverd werden voor de
voetbalclubs?
Katrien Claus: “Als wij alles
bij elkaar optellen, werden
er in de afgelopen jaren
inderdaad heel wat centen
in het voetbal geïnvesteerd,
meer dan de clubs soms zelf
beseffen. En ik wil duidelijk
zijn: in deze legislatuur is
er absoluut geen financiële
ruimte voor de aanleg van
een kunstgrasterrein. Een
investering van 300 à 350.000
euro voor een terrein is niet
niets. Het is een uitgave die
absoluut heel doordacht moet
aangepakt worden. Zo zullen
wij onder meer goed moeten
nadenken over de noodzaak,
de locatie, het gebruik, de
manier van financieren,
de gebruikersbijdrage,
enzovoort. Alle Wetterse
voetbalclubs zijn op dit
moment vragende partij,
maar het is duidelijk dat wij
onmogelijk een kunstgrasveld

kunnen aanleggen voor elke
club die zijn sportactiviteiten
uitoefent op gemeentelijke
terreinen.
Alleen als de investering heel
goed doordacht en afgewogen
wordt, kan een bedrag van die
omvang naar de bevolking toe
verantwoord worden.”
Hartelijk dank, Katrien.
Heb je nog een wens?
Katrien Claus: “Mijn wens
is om zoveel mogelijk
Wetteraars te laten voelen
hoe zalig sporten en bewegen
kan zijn. Competitief en
recreatief, van kleuter tot
senior, in klas- of clubverband
of individueel, voor validen
en G-sporters, voor minder
kansrijke jongeren, kortom
voor elke Wetteraar!
Laagdrempelig, betaalbaar,
toegankelijk voor iedereen.
En dit alles met slechts één
doel: ‘Een gezonde geest
in een gezond lichaam’.
Maar dat begint uiteraard bij
jezelf!”
(slot)

Bram De Winne bezoekt een handelaar in het centrum

Hoe Wetteren als
winkelcentrum
verbeteren ?

“Wetteren is een gemeente, geen stad!”

H

et voorbije jaar
organiseerde CD&V
Wetteren enkele interessante
studiedagen rond winkelen,
groen in onze omgeving en
armoede. Om deze thema’s
verder uit te werken vroegen
we aan JONG CD&V
om enkele inspirerende
Wetteraars hierover te
interviewen. Voor ons eerste
interview gingen we langs
bij een lokale middenstander.
Jongerenvoorzitter en
gemeenteraadslid Bram
De Winne kon Frederick
Piens, zaakvoerder van AD
Delhaize, strikken voor een
interview. Gedurende 30
jaar is deze familiezaak een
zekerheid in het centrum van
onze gemeente. Het is een
winkel die al veel heeft zien
gebeuren en veranderen in de
winkelstraten. Dit, aangevuld
met de uitgesproken mening
van Frederick, zorgt voor een
boeiend interview.
Frederick, allereerst proficiat met
jullie vernieuwde zaak!
Bedankt, de aankoop van de
voormalige brouwerij Leirens was een

opportuniteit die we niet konden laten
schieten. We waren al een tijdje aan
het kijken hoe de zaak kon uitgebreid
worden. In het centrum kunnen
blijven was hierbij een belangrijke
voorwaarde. Ik denk dat we met
onze verbouwing het beeld van de
straat enorm verhoogd hebben. Een
positief uitzicht voor wie via de Berg
het centrum binnenkomt. Handelaars
zijn mede verantwoordelijk voor het
uitzicht van de winkelstraten. Maar
ook de gemeente moet er uiteraard
voor zorgen dat het aangenaam is om
te winkelen.
Op welke manier kan de gemeente
zorgen voor een beter uitzicht van
de winkelstraten?
Wat me bijvoorbeeld enorm stoort,
is het vuil in de winkelstraten:
achtergelaten blikjes, hondenpoep,...
Ik sta na de schooluren vaak buiten
aan de winkel om de schoolgaande
jeugd aan te manen om geen vuil
achter te laten. De gemeente kan
misschien samen met de scholen
een sensibiliseringsactie opzetten
om het vuil niet op straat te gooien.
Maar dan moeten er ook voldoende
vuilbakjes zijn. We zijn ooit eens gaan
kijken naar Beveren, op zich totaal
niet te vergelijken met Wetteren op
het gebied van winkelen, maar daar
staat bij wijze van spreken aan elke
handelszaak een vuilnisbakje. Wat
mij betreft mogen er meer middelen
en personeel ingezet worden om het
centrum proper te houden.

Hoe sta jij tegenover de recente

CD&V Wetteren
gaat verder in
dialoog met onze
handelaars!

Wat denk jij over het winkelen
en ondernemen in Wetteren?
Wat moet er gebeuren om
winkelen in het centrum
aantrekkelijk te maken? En hoe
krijgen we meer winkels in het
centrum?
Geef jouw mening op www.
winkeleninwetteren.be.
Met de resultaten gaan we
daarna in gesprek met de
Wetterse ondernemers.
Hoe sta jij tegenover de recente
voorstellen van een verkeersvrije
Markt en autovrij centrum?
Er is één ding waar ik steeds op
terugkom: Wetteren is een gemeente
en geen stad. De mensen willen nu
eenmaal dicht bij de winkel parkeren
waar ze hun boodschappen gaan doen.
Dat zal niet snel veranderen. Op zich
heb ik geen problemen met het feit dat
er enkele parkeerplaatsen op de Markt
verdwijnen, zeker als toegangspoort
naar de ontwikkelingen achter de kerk,
maar er moet ook gekeken worden
naar opportuniteiten om meer plaatsen
te kunnen creëren. Anders zullen
er nog maar weinig mensen komen
winkelen naar het centrum.

Welke opportuniteiten zijn er
volgens jou om meer winkelende
mensen in het centrum te krijgen?
Ik geef een paar voorbeelden. Zo
kan een duidelijke signalisatie al
zorgen dat mensen weten waar er
kan geparkeerd worden. Nu is het
soms echt zoeken waar je wel en
niet mag staan. Daarnaast kunnen de
parkeerwachters misschien één keer
per week in plaats van te beboeten
de mensen helpen en informeren
over hoe je wel correct kan parkeren,
bv. met SMS-parkeren. Een positief
verhaal brengen met andere woorden.
Ten derde kan ook een infocampagne
opgestart worden om mensen met
een eigen garage in het centrum daar
ook te laten parkeren. Veel van die
wagens staan immers nu gewoon in
het straatbeeld. Haal die auto’s daar
weg en je krijgt veel meer ruimte
voor mensen die komen winkelen.
Maar ook de parking aan de Berg
kan beter ingericht worden, zeker
aan de kant van de Markt, want waar
er nu wat verwilderde bomen staan,
kunnen er extra plaatsen gecreëerd
worden. En een laatste voorstel is een
busverbinding in het centrum. Op dit
ogenblik rijdt er geen enkele bus door
de Florimond Leirensstraat of naar de
Markt. Openbaar vervoer kan ook een
goede manier zijn om kinderen veilig
naar de scholen te brengen, en minder
auto’s in het verkeer te krijgen.
Wat kan CD&V betekenen voor
handelaars?
Toen ik in februari naar jullie
infosessie ging rond de ‘winkelstraat
van de toekomst’ heb ik gezien
dat CD&V een visie heeft over de
toekomst van winkelen in Wetteren.
Dat deed me echt plezier. De
handelaars en het bestuur moeten
samen kijken naar de toekomst.
CD&V moet als grootste partij
hier zeker zijn mening durven over
verkondigen. Ik leg daarbij het accent
op overleg en communicatie, iets wat
in het verleden niet optimaal was
vanuit het gemeentebestuur. Door
dit samen met de handelaars uit te
schrijven, denk ik dat er een duidelijke
en toekomstgerichte visie kan ontstaan
voor CD&V.

O

Revalidatie in ASZ
Campus Wetteren
heeft succes

nze ASZ-Campus Wetteren is gespecialiseerd in revalidatie (zoals
we in ons vorig krantje uitvoerig beschreven). Men kan er terecht
voor revalidatie bij longziekten, hartziekten en bewegingsorganen (fysische
geneeskunde). De artsen van het ASZ kunnen mensen toelaten, meestal na een
contact met de huisarts (of met een hartspecialist van een ander ziekenhuis). Er
zijn gespecialiseerde mensen aangetrokken, ook kine en logopedie zijn mogelijk.
De revalidatiezalen zijn o.a. gevuld met fitnessinstallaties, waarbij iedereen
onder begeleiding zijn grenzen leert verleggen en op krachten komt.
Sinds het ASZ, Campus Wetteren, deze gespecialiseerde rol op zich neemt, ligt het
aantal verblijven nu al hoger dan vroeger: de bedden en revalidatiezalen zijn goed
gevuld! En de opnames zijn ook niet meer leeftijdgebonden. Ook jonge mensen
kunnen er opnieuw terecht.
Een andere dienst druk bezochte afdeling is de dienst nierdialyse.
Voor deze behandeling dient de patiënt zich vaak meerdere keren per week aan te
melden, wat een niet te onderschatten belasting betekent, ook qua tijd en reiskosten.
Dat de Wetteraars hiervoor in de eigen gemeente terecht kunnen, is een ongelooflijke
meevaller!
Ook de polikliniek met raadplegingen van specialisten, labo en medische
beeldvorming draait op volle toeren. Hier zijn een aantal “superspecialisten”
werkzaam, dokters die meer ervaring hebben met een beperkter aantal ziekten of
organen.
Via hedendaagse computer-dossiers (en o.a. E-health) kan men een dossier blijven
opvolgen, ook als men naar verschillende campussen moet gaan in de loop van een
ziekte.
De toenemende bezetting en specialisatie van het Wetterse ASZ is niet alleen goed
nieuws voor de mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben, liefst in eigen
streek, maar ook voor de tewerkstelling. De honderden mensen die er werken,
krijgen zo meer zekerheid over blijvende tewerkstelling in eigen streek. Het is dan
ook met al deze doelstellingen dat de gemeente blijft investeren in de Wetterse
campus. CD&V heeft hier enorm voor gevochten, vaak tegen de niet-realistische
stellingen van anderen in. We zijn blij dat we dit hebben kunnen behouden en dat het
takenpakket van de campus bovendien toekomstgericht is.
Wanneer u revalidatie of een raadpleging van een specialist nodig hebt, kan u samen
met uw huisarts nagaan of dit in Wetteren kan gepland worden.
Vele mensen toonden zich intussen erg tevreden over de nieuwe vaardigheden van
onze ASZ-campus.

Iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie CD&V op 19
jan. 2018 te 19u in de school van Massemen (zie ook pag. 1)

“Breng schwung
in het centrum,
laat het dansen als
op een notenbalk,
dat is goed voor
handel en wandel!”

H

ij geeft al dertig jaar
les, gaat met muziek
door ’t leven, speelt trompet,
componeert, geeft concerten
en probeert de jeugd
enthousiast te maken voor
ritme en mooie muziek. Bravo
Tony Oyen, want als je daar
in slaagt dan is er hoop voor
de toekomst. Muziek verzacht
niet enkel de zeden, het maakt
het leven mooier, leefbaarder,
rustiger en dat heeft hij al
talloze malen in zijn klas
kunnen ervaren. Kinderen die
een probleem hebben, worden
rustiger in de muziekles.
Jammer dat ze daar soms
worden weggeplukt, want
muziek is een balsem, een
zachte medicijn voor de stille
verdrietjes en de pijn van het

Tony Oyen:

Meer fun in Wetteren!
leven, bedaart de zenuwen
en versoepelt de omgang met
elkaar. We hebben hem niet
durven vragen hoe oud hij
dan eigenlijk wel is, want hij
ziet er zo jong uit dat je hem
nauwelijks durft te geloven als
hij zegt dat hij al grootvader is
en hij heeft nog zoveel adem,
dat je je afvraagt of het niet
bionisch is.
Maar neen, Tony Oyen is
levensecht, de vleesgeworden
glimlach van de CD&V…
met muziek, maar vooral met
Tony Oyen door ’t leven.

Muziek zit in elke vezel bij Tony Oyen.
Van bij zijn legerdienst zat hij al in
een muziekkapel, verhuisde naar de
bibliotheek toen de kapel werd opgedoekt,
werd leraar, blaast niet hoog van de
toren, maar wel op zijn trompet en dat is
hoorbaar van Wetteren tot Dendermonde
waar hij in een paar scholen les geeft. De
leerlingen van Sint-Jozef dragen hem op
handen, want hij componeerde samen met
hen een schoollied waarmee ze laureaat
werden op een wedstrijd voor alle scholen.

Een passie
Tony Oyen is er fier op: “Hoewel ik aan
die leerlingen amper één uurtje per week
les geef, ken ik hen soms beter dan de
leraars die er vijf uur voor de klas staan.
Maar muziek is een passie en dat moet
je proberen overbrengen bij de jonge
mensen. Als dat lukt, ben je niet hun
leraar, maar één van hen. De jeugd is
ook mondiger dan vroeger en dat maakt

het ook prettiger als je er weet mee
om te gaan. Je kan hen gemakkelijker
aanspreken in een taal die ze hanteren en
begrijpen. Het is opvallend dat leerlingen
in het beroepsonderwijs betere muzikanten
worden dan veel ASO-leerlingen, omdat
ze meer geëngageerd zijn en muziek met
hart en ziel beleven. Daarom is muziek
voor mij niet het doel, maar het middel om
van hen humane volwassenen te maken.
Muziek is een middel voor hun
ontwikkeling, geen vakje van niemendal
dat er naast loopt. Je krijgt op die manier
een beetje toegang tot hun ziel, tot hun
persoonlijkheid. Je krijgt hun vertrouwen
en ze voelen zich opgenomen in de kleine
maatschappij, eerst van de school, dan
van Wetteren. Daarom vind ik het spijtig
dat de maatschappij vandaag wat aan het
vervreemden is. Je ziet dat in het verkeer,
de verzorging, vandaar dat het een
beetje jammer is dat Wetteren zijn acuut
ziekenhuis heeft kwijtgespeeld, maar
gelukkig door hard werken van CD&V
nog essentiële afdelingen heeft kunnen
behouden. Je mag niet alles in rendabiliteit
omrekenen, dat maakt de maatschappij
koel en daar hou ik niet van”.
Waaraan wil je vooral werken Tony?
Tony Oyen: “Ik heb een tijd in
Philadelphia in de USA gewoond, maar
de langste tijd toch al in Wetteren. Ik heb
de maatschappij zien veranderen, eerst
over de plas, nu hier. Als je aan iemand
die hier lange tijd niet meer geweest is
en vroeger in Wetteren woonde, vraagt
wat hem bij zijn terugkeer vooral opvalt
dan is het antwoord: “je ziet meer auto’s
dan mensen”. Ik hecht vanuit mijn
functie in de gemeenteraad erg veel
belang aan mobiliteit, bereikbaarheid en
een aantrekkelijk winkelcentrum. Maar

als je meer auto’s dan mensen ontmoet,
ben je niet goed bezig. De ziel van
Wetteren mag niet verloren gaan en die
moet van de mensen komen. Een actief
verenigingsleven, een aantrekkelijk
winkelcentrum, leuke en aangename,
groene straten zijn het bindmiddel van
een maatschappij waar het prettig is om te
leven.”

Lokale economie
ondersteunen
Zonder welvarende economie had je in
Vlaanderen geen mooie steden gekend
zoals Gent, Brugge en Antwerpen. Ze
kregen hun succes van de bloeiende
handel en nijverheid in de middeleeuwen.
Daaraan is ook hun rijk patrimonium te
danken.
Tony Oyen: “Daar moeten we lessen
uit trekken. We kunnen de geschiedenis
van Wetteren niet herschrijven en geen
historische monumenten geven zoals grote
Vlaamse steden, maar we kunnen wel
verhinderen dat er fouten gemaakt worden
waardoor we met een akelige omgeving,
stenen woestijnen en gebrek aan fantasie
opgescheept zitten. Handel en wandel
floreren best in een mooie omgeving,
waarbij groen een enorm belangrijk
accent moet hebben. Mensen recreëren
liefst in een mooie natuur. Geef ze
datzelfde aangename, ontspannende
gevoel in een aantrekkelijk centrum
en de handel en wandel zullen vanzelf
bijbenen. Je moet als overheid niet gaan
bepalen welke artikelen in de etalages
moeten liggen, maar je moet wel
een kader scheppen waarop de
zelfstandige activiteiten kunnen
ontstaan en groeien en de
aantrekkelijkheid en de welvaart

van een gemeente helpen bepalen.
We hebben geen belfort in Wetteren,
en ook geen grootse historische of
archeologische context, maar we hebben
wel de Scheldenatuur, het speelbos met
zijn unieke stuifduinen, den Blakken,
een mooi stadhuis en we moeten er voor
zorgen dat er ook veel groen komt op de
nieuwe Rode heuvel, zodat die niet rood
blijft, maar groen wordt, rust geeft, ademt
en niet verwordt tot een stenen woestijn.
Het centrum aantrekkelijk maken,
betekent de lokale economie
ondersteunen,” aldus Tony Oyen.

Daar zit muziek in
Je moet geen architectendiploma hebben
om te voelen waar het anders kan. Als
we het op de maat van Tony Oyen mogen
uitdrukken, zouden we zeggen: maak van
Wetteren een symfonie, met dansende,
harmonisch klinkende noten. En hij weet
als geen ander wat
muziek is: nu
het twintigste
kerstconcert in
de kapel van
Sint-Jozef en
het is een
traditie op

“Geef de mensen een aangename
omgeving en alles gaat beter”
Overschelde waar hij nu het achtste
kerstconcert voorbereidt. Dat is geen
eenmansbedrijfje, maar een groepsgevoel
dat door Tony ondersteund en op gang
wordt getrokken: het verenigingsleven, de
jeugd, de buurt.
Om het met zijn gevleugelde woorden
te zeggen - en hij kan ook op die vleugel
tokkelen en niet enkel op de trompet
blazen - er moet meer FUN komen in
Wetteren: voor de handel, voor de lokale
economie, voor het centrum, voor de
wijken, voor alle Wetteraars. Want met
meer FUN krijg je meer initiatieven en
daar moeten we niet enkel op hopen, maar
ook van leven!

Met de beste wensen
van uw burgemeester…

ùù

De CD&V-netwerken
zijn sterk, misschien
nog sterker met U erbij

Een geweldig thuisgevoel voor I
alle Wetteraars

W

n oktober 2018 kiezen we allen samen de
nieuwe gemeenteraad voor de periode 20192024.
We blikken tevreden terug op de periode 20122018 en zien dat onze populaire burgemeester
Alain Pardaen, en schepenen Leentje
Grillaert, Lieve De Gelder en Katrien Claus,
raadsvoorzitter Albert de Geyter samen met
de vele raadsleden (zie elders in het blad) op
heel veel plaatsen erg welkom zijn en gedragen
blijven door veel aanhangers. Ook de generatie
van jong-CD&V onder leiding van haar
voorzitter Bram De Winne is intensief bezig en
werkt mee aan de toekomst.

at is een jaar? Wat is tijd?
Dat zijn vier seizoenen, maar
die duren het langst bij Vivaldi, want
jaren duren maar seconden, Om het
met de gevleugelde woorden van
“Wetthra” te zeggen, het geweldige
spektakel dat in de geschiedenis van
onze gemeente bekend staat als een
fenomenale gebeurtenis: alles is een
mijlpaal in de geschiedenis…
Die mijlpaal hebben we het voorbije
jaar een beetje meer vorm gegeven
en pronkt nu als een mooi verpakt
nieuwjaarscadeau: het nieuw
kloppend hart voor Wetteren.

zeker van:
je zal er je
meteen thuis
voelen.
En dat

Op de Rode Heuvel aan de Schelde achter
de kerk is een nieuw prachtig centrum. Het
bevat nu een raadhuis - door de Wetteraars
stadhuis genaamd - , een vredegerecht,
postkantoor, dienstencentrum,
woongelegenheid en horeca, gezellige
zitruimten en een splinternieuwe
‘passerelle’. De verbinding “op niveau”
met aan de overzijde, Overschelde,
brengt je ook snel van de markt tot in ons
natuurgebied “de Kalkense Meersen”. Ook
deze krijgen volgend jaar een facelift voor
natuurliefhebbers en dagjesmensen.
De naam “centrum van Wetteren” krijgt
daardoor ook weer zijn authentieke
betekenis. Omdat er nu diensten samen
liggen die vroeger niet zo centraal lagen.
Het is ook een verrijking voor ons
winkelhart, en voor de kwaliteit van het
wonen in het centrum, ook door de ruime
parking onder het gebouw, met veel gratis
parkeertijd.

thuisgevoel is belangrijk. Als Wetteraars
naar het centrum komen, moeten ze zich
weer thuis voelen, zich een beetje meer
Wetteraar voelen en zich fier voelen om
vanaf de Rode Heuvel de Schelde en
haar vallei te overschouwen. Antwerpen
heeft zijn Lieve Vrouwetoren, Mechelen
zijn Sint-Rombouts, Gent zijn belfort en
Sint-Baafs, maar wij hebben onze Rode
Heuvel. Een nieuwe identiteit in een nieuw
centrum, een kloppend warm hart van en
voor Wetteren.

Ik ben blij dat onze ploeg deze grote
vernieuwing heeft gerealiseerd en
hoop velen van u daar te zien, bij de
rondleidingen die wij wijk per wijk
zullen organiseren. U wordt binnenkort
uitgenodigd!
Eigenlijk zou ik deze mooie centrumbuurt
een prachtig nieuwjaarscadeau voor 2018
voor alle Wetteraars willen noemen. Ik zou
er een grote strik willen rond knopen, maar
mijn armen zijn tekort.
Ik zou het persoonlijk willen komen
afgeven in een mooie doos, maar het is een
beetje groot om op te tillen.
Ik zou iedereen willen inviteren om er
eens van te komen genieten en dat kan ik
wel en dat doe ik bij deze ook. Ik ben er

Natuurlijk zijn we niet alleen met
bakstenen bezig. In het voorbije jaar
ben ik vaak getroffen door uw verhalen,
uw schouderklopjes, uw suggesties, uw
Wetterse lollekes ook soms. Het is plezant
werken tussen en voor de Wetteraars.
Gezien ik dagelijks mensen zie in
hun middens en ook op de dagelijkse
vergaderingen die ik heb, besef ik meer
dan wie ook dat er nog veel te doen blijft
voor onze gemeente. Stap voor stap
overwinnen we de noden en problemen, als
we blijven naar elkaar luisteren en goed in
ploeg werken.
Vanuit de grond van mijn hart wens ik dan
ook aan alle Wetteraars niet alleen een
gezond, welvarend, gezellig 2018 toe, maar
ook een goed thuisgevoel in Wetteren.
Daar zullen wij als burgemeester met de
hele ploeg ons uiterste best voor doen.
Proost op een geweldig thuisgevoel in
Wetteren in 2018!

Alain Pardaen
Uw burgemeester

CD&V zit al een eind op weg met de
samenstelling van een nieuw programma 20192024 evenals met de kandidatenlijst. Over ons
programma delen we meer mee in ons volgend
nummer (lentenummer). We blijven daarbij
echter open staan voor ideeën en mensen!
Als jij degene bent die ons nog betere ideeën
kan brengen, of het zelf graag mee uitvoert
door deel te nemen aan de verkiezingen laat het
gerust weten aan onze voorzitter of lijsttrekker
of een andere mandataris! We bieden je dan
vrijblijvend een verkennend gesprek en een
pak informatie aan, waarna je uiteraard zelf
beslist of je de stap waagt…
Bekwame mensen kunnen er nog altijd bij…
Contact e-mailadres:
voorzitter@cdenv-wetteren.be

Winnaars
fotowedstrijd
herfstkrantje

Bravo voor de winnaars met de juiste
oplossing van de fotovraag.
Zij kregen bubbels:
Vaclav en Truus Desfossés - De Smet
Ruth Christiaens
Karel Embrechts
Gilles D’Haese
Mia Van Acker

Colofon
Vragen of ideeën ? Mail ons:
redactie@cdenv-wetteren.be
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