
Politie Wommelgem opnieuw in centrum
We beloofden het in ons verkiezingsprogramma: de politie zou opnieuw naar het 
centrum komen. Nu is het zover. 

Tot voor kort moest u voor allerlei 
documenten naar het gemeentehuis in 
de Kaakstraat. Nu kan u bijna alles 
digitaal aanvragen of kan u terecht 
in het Administratief Centrum in 
de Handboogstraat, het vroegere 
OCMW-gebouw. Zo kunnen de 
gemeentelijke diensten u beter van 
dienst zijn. Door deze verhuis kwam 
de voormalige werkplek van de dienst 
Burgerzaken vrij: een gouden kans om 
de lokale wijkwerking van onze politie 
weer naar de dorpskern te brengen. 

Meer contact met Wommelgemnaar
In het politiegebouw aan de Heren-
talsebaan werd onze politie (te) vaak 
belast met de administratieve afhan-
deling van aangiften van feiten die in 
andere gemeenten plaatsvonden. 
Het gevolg van een ligging aan een 
gewestweg met veel passanten. De 
nieuwe locatie laat ons politiekorps toe om meer in contact te komen met de 
Wommelgemse burger én meer in het straatbeeld aanwezig te zijn. Zo zorgen 
we voor een nog betere dienstverlening.

10.000 stappen
In het kader van de 10.000 
stappen-campagne zet onze 
gemeente vier jaar lang in op 
bewegen en beweegvriendelijke 
buurten. In het eerste deel van 
de campagne dagen we u uit om 
zoveel mogelijk verplaatsingen 
te voet of met de fiets te doen. Nuttige locaties in onze gemeente werden in kaart 
gebracht en met elkaar verbonden. Dat heb u vast al gemerkt aan de signalisatie 
die u in de gemeente terugvindt. In een volgende fase werken we verschillende 
wandelingen voor specifieke doelgroepen uit.
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Een sterk bestuur voor Wommelgem

Beste Wommelgemnaar,

Na een paar vreemde coronajaren lijken 
we bruusk te ontwaken uit een lange 
winterslaap. De wereld verandert in ijl-
tempo. Veiligheid en betaalbare energie 
zijn plots geen zekerheden meer. Oorlog 
in onze wel heel nabije omgeving zorgt 
voor mensen in nood en op de vlucht. 
Een anti-Vlaamse federale regering met 
dogmatische ideeën verergert de hele 
situatie.

In deze omstandigheden is het belang 
van een goed lokaal bestuur groter 
dan ooit. In Wommelgem zorgt ons 
bestuur al enkele jaren voor een positief, 
fi nancieel gezond en warm beleid. We 
bewaren wat goed is en werken aan wat 
nog beter kan. U leest er in deze folder 
meer over. 

Uw burgemeester en schepenen krijgen 
zoals steeds steun van een sterke 
N-VA-bestuursploeg. Die werd recent 
vernieuwd, en ik ben blij mezelf als 
nieuwe voorzitter van deze enthousiaste 
ploeg te mogen voorstellen. Ik beleefde 
een fi jne jeugd op het Laar en woon nu 
in het centrum. Als bedrijfsleider van 
een kmo op het bedrijventerrein aan de 
Uilenbaan en papa van drie jongvolwas-
sen kinderen ben ik enorm gemotiveerd 
om mee te werken aan een nóg mooier 
Wommelgem. 

Namens het bestuur van N-VA 
Wommelgem wens ik u fi jne paasdagen 
en een mooie, warme lente.

Bart Martens
Voorzitter N-VA 
Wommelgem 

Burgemeester Frank Gys is tevreden dat de 
lokale wijkwerking van de politie weer naar 
het centrum verhuist.

Het Groene Hart van Wommelgem (p. 2) Fietsenstalling en overkapping Brieleke (p. 3)

Wommelgem
wommelgem@n-va.be N-VA Wommelgemwww.n-va.be/wommelgem

APRIL 2022, NR. 1    I    V.U.: BART MARTENS, MELKERIJSTRAAT 46, 2160 WOMMELGEM

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Beweegbank

Na een succesvolle proefperiode in april vorig jaar heeft de beweegbank een 
vaste plaats gekregen in onze gemeente. Tijdens een wandeling rond het Fort 
kan u hier terecht om op een laagdrempelige manier extra te bewegen, met of 
zonder app. De beweegbank voorziet oefeningen op maat van iedereen.

Individuele 
gesprekken met 
verenigingen

Begin deze legislatuur 
kwam er een einde aan 
de jaarlijkse algemene 
vergadering van de 
sportraad. De interesse 
was de laatste edities 
beperkt en de ervaring 
leerde ons dat elke 
vereniging haar eigen 
uitdagingen en bekom-
mernissen heeft. Daar-
om zetten we sinds deze 
bestuursperiode in op 
individuele gesprekken 
met de verenigingen. Zo 
focussen we op wat voor 
hen echt belangrijk is.

Kampioenencampagne

Ook vorig jaar zijn er slechts weinig sport-
competities voor de volle honderd procent 
doorgegaan. Daarom was het moeilijk om 
onze grote sportkampioenen te huldigen. 
Een speciale editie van onze kampioenen-
campagne bleek opnieuw wenselijk. We 
gooiden het deze keer over een andere boeg 
en zetten niet enkel de sporters en G-spor-
ters in de bloemetjes, maar ook de coaches, 
scheidsrechters en vrijwilligers kregen de 
aandacht die ze verdienen. Houd zeker de 
banners in onze gemeente in het oog.

Verfraaiingswerken begraafplaatsen

Op de twee Wommelgemse begraafplaatsen werden de columbaria grondig 
opgefrist. Op de begraafplaats van het centrum wordt in april de strooiweide 
gerenoveerd. In het najaar start de aanplanting van de natuurbegraafplaats op 
‘t Laar. Zo zorgen we voor een nette plek voor nabestaanden en hun dierbaren. 

COC Brieleke draait volop

Kwam u al naar een voorstelling kijken in onze nieuwe theaterzaal? Of was u al 
eens op een lezing of feestje in onze foyer? Iedereen die er al kwam, is het erover 
eens dat het daar aangenaam toeven is. Kom ook snel eens af! Ondertussen 
werken wij volop aan de programmatie van het seizoen 2022-2023. Dat belooft!

Vloer in danszalen

In het vrijetijdscentrum 
Brieleke werden de dans-
vloeren in de grote en 
kleine danszaal grondig 
gerenoveerd. Er kan 
opnieuw naar hartenlust 
gedanst en gesport worden 
zonder remmingen of kans 
op splinters.

HOPLR

Eind 2021 ontvingen alle Wommelgemnaren een uit-
nodiging om deel uit te maken van een HOPLR-buurt. 
HOPLR is een online platform dat op een laagdrempe-
lige manier de verbinding in de buurt wil versterken. U 
kan er vragen stellen, oproepen plaatsen, buurthulp aan-
bieden of ideeën voor uw buurt lanceren. Het grootste 
doel van HOPLR? Via het onlinenetwerk de verbinding 
in de buurt, ook offline, versterken. Bent u nog geen lid? 
Surf dan naar www.hoplr.com en maak een profiel aan.   

Het Groene Hart van Wommelgem

Een kwalitatieve � etsverbinding tussen het Laar en het centrum realiseren: zo staat het in ons beleidsplan. Aan de slag, dus! Onverwacht kreeg de gemeente 
bij de voorbereidingen voor het � etspad ook een unieke kans om het ‘Groene Hart van Wommelgem’ te versterken. 

De eerste hindernis voor de fiets-
verbinding was grondverwerving. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling 
om enkel de gronden aan te kopen die 
nodig zijn voor ons fietspad. Tijdens 
de onderhandelingen met de eigenaars 
bood zich echter een opportuniteit 
aan. Onze gemeente kreeg de kans om 
zo’n 24.000 m² aangrenzende percelen 
aan te kopen. Die kans grepen we met 
beide handen.

Groene verbinding creëren 
We versterken en bestendigen zo het 

‘Groene Hart van Wommelgem’. Een 
mooi en aansluitend stuk van de open 
ruimte tussen Kandonklaar en het cen-
trum is nu, samen met Fort II, in han-
den van het lokaal bestuur. We creëren 
dus een groene verbinding van aan de 

Van Tichelenlei, door het kerkhof Laar 
tot aan de Fortbaan. Van daar naar 
de toekomstige fietsverbinding, langs 
de CSA-boer, waar het fietspad verder 
doorloopt tot in de Rollebeekstraat.

Natuur opwaarderen
De concrete invulling van dit gebied 
zal in de nabije toekomst worden 
uitgewerkt. We denken nu al aan een 
opwaardering van de natuur. Een 
(speel)bos met wandelpaden voor zachte 
recreatie, naast de huidige samentuin 
en bijenhal … Wordt vervolgd. 

Met pijn in het hart

Minder goed nieuws is er aan 
de andere kant van onze mooie 
gemeente te melden. Na de 
najaarsstorm van verleden jaar 
was de ravage in de Oelegem-
steenweg niet te overzien. Met 
ontwortelde bomen, schade 
aan het wegdek en de nutslei-
dingen tot gevolg. Om toekom-
stige ongevallen te vermijden, 
werd besloten trekproeven 
te laten uitvoeren op zestien 
willekeurige bomen. Slechts 
twee doorstonden de test. Met 
pijn in het hart hebben we 
beslist om alle bomen langs de 
Oelegemsteenweg te rooien.

Veilige én groene verbinding
Toch een pluspuntje in dit 
trieste verhaal: er komt 
voldoende ruimte vrij om de 
Oelegemsteenweg grondig te 
vernieuwen. Brede fietspaden, 
grachten, een rijweg met brede 
schrikstrook tussen rijbaan en 
fietspad … En het allerbelang-
rijkste: er is meer dan voldoende 
plaats om een wandelpad te 
voorzien tussen de nieuw 
aan te planten bomen. De 
Oelegemsteenweg wordt in de 
toekomst een veilige én groene 
verbinding.

“Met pijn in het hart rooien we de 
bomen langs de Oelegemsteenweg, 
maar we plannen al nieuwe bomen 
mét een wandelpad”, vertelt schepen 
van Openbare Werken en Mobiliteit 
Alex Helsen.

 “De aankoop van deze percelen was 
een unieke kans”, zegt schepen van 
Openbare Werken en Mobiliteit Alex 
Helsen. 

Goed nieuws 
voor 

Wommelgem

Schepen Lise Poelemans werkt aan een bijenvriendelijke gemeente. 

Insectenhotel

Hebt u de drie nieuwe insectenhotels 
al gespot? Ze werden op drie bijen-
vriendelijke locaties geplaatst. U vindt 
ze terug aan de Van Tichelenlei, het 
rondpunt van de Ternesselei en op 
speelpleintje Den Tip.

Schepen Ann Theys bij een van de banners die u in het straatbeeld tegenkomt. 

Banners

Onze banners zijn u zeker al opgevallen. Aan het Brieleke, aan het rondpunt 
Lindekens, aan het Fort en de rotonde aan de Kaakstraat staan ze om iets in de 
kijker te zetten. Zo prijkten de sportkampioenen of de gemeentelijke vrijwilligers 
er al op. Als u de QR-code op de banner scant, komt u meer te weten.

Schepen Ann Theys bij het fi etsoplaadpunt. Daar komt een overdekte fi etsenstalling. 

Fietsenstalling en overkapping Brieleke

Veel mensen die naar het vrijetijdscentrum Brieleke komen om te sporten, om iets 
te drinken of om een voorstelling bij te wonen, doen dat met de fiets. Binnenkort 
zullen een aantal van deze fietsen ook weggezet kunnen worden in een overdekte 
fietsenstalling. Die komt waar de oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn. Op het 
nabijgelegen speelterrein plaatsen we gelijktijdig een overkapping. Hier kan u even 
schuilen voor de regen of wat schaduw opzoeken.
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