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N-VA werkt hard aan Wommelgem

Al 90 procent van kiesbeloften  
gerealiseerd

Voor we aan de vakantiemaanden begin-
nen, wens ik onze studenten een goede 
blokperiode toe. Op voorstel van Jong 
N-VA Wommelgem wordt de bibliotheek 
tijdens de maand juni trouwens openge-
steld voor wie er in alle rust wil stude-
ren. Ik hoop van harte dat de jongeren 
beloond worden voor het vele studiewerk, 
zodat ze daarna kunnen genieten van een 
toffe vakantie.

Een leuke vakantie wens ik uiteraard 
iedereen toe: thuis, dicht bij huis of ver 
weg. De zomermaanden worden in ieder 
geval een tijd van zalig genieten, vaak van 
simpele kleine dingen. Misschien bent u 
(nog) niet aan vakantie toe maar ook dan 
zijn juli en augustus hopelijk een bron van 
energie en levenslust.

Kracht van Verandering is voelbaar
Als burgemeester is de zomer een periode 
bij uitstek om rustig na te denken over 
wat we tijdens deze bestuursperiode al 
gerealiseerd hebben én wat we nog in 
de steigers willen zetten. Veel van onze 
beloften maakten we al waar zoals u in 

vorige nummers kon lezen. Samen met 
de werken aan de Torenstraat, de nieuwe 
kleuterklassen in Het Oogappeltje, een 
cultuur- en feestzaal, een verse locatie 
voor de Buitenschoolse Kinderopvang en 
het jongerenontmoetingscentrum voeren 
we maar liefst 90 procent van ons verkie-
zingsprogramma van 2012 uit. Nooit werd 
in één legislatuur zoveel verwezenlijkt. 
Ook in Wommelgem merkt u dus de 
Kracht van Verandering.

Samen met mijn vrouw Christel trek ook 
ik er een tweetal weken tussenuit. Maar 
niet vooraleer we de vlaggers op 11 juli, 
onze Vlaamse Feestdag, in de zonnebloe-
metjes zetten. Dat het aantal leeuwen-
vlaggen in Wommelgem jaar na jaar blijft 
stijgen, doet me veel plezier. Vlagt u dit 
jaar mee, dan komen schepen van Cultuur 
Ann Theys en ikzelf graag bij u langs, 
met een handdruk of een zoen en in ieder 
geval met een zonnebloem en een warm 
hart.

Fijne vakantie!
Frank Gys, uw burgemeester

N-VA investeert in 
Wommelgem

De N-VA drukt duidelijk haar 
stempel op het bestuur in Wom-
melgem. We investeren onder 
meer in nieuwe infrastructuur in 
de gemeente, zowel op ‘t Laar als 
in ’t centrum.

Als nieuwe voorzitter van N-VA 
Wommelgem ben ik dan ook fier 
op onze bestuursploeg. Stuk voor 
stuk offeren zij een deel van hun 
vrije tijd op om mee te werken 
aan een nog beter Wommelgem. 

Samen met onze nieuwe onder-
voorzitter, Steven Goorden, gaan 
we met deze ploeg de rechte lijn 
in naar de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018. Meer hierover 
leest u in ons volgend blad. Maar 
als u nu al vragen of ideeën rond 
het beleid in Wommelgem heeft, 
staan onze mandatarissen en be-
stuursleden steeds voor u paraat.

Aarzel bijvoorbeeld zeker niet 
om hen aan te spreken op de 
N-VA-barbecue met Mark De-
mesmaeker op 18 juni of tijdens 
de gespreksavond met Antwerps 
schepen Koen Kennis op 7 
november.

Hartelijke groet,

Hilde Berckmans
voorzitter N-VA Wommelgem

 Hangt u dit jaar de leeuwenvlag uit op 11 juli? Dan krijgt u een  
zonnebloem cadeau van schepen Ann Theys en burgemeester Frank Gys.

Jaarlijkse barbecue 
op zondag 18 juni
Zaal Familia, Adolf Mortelmansstraat 18
Aperitief vanaf 11.30 uur
Meer info op www.n-va.be/wommelgem

Gastspreker: Europarlementslid 
Mark Demesmaeker
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Eerste plannen theater- en feestzaal én JOC klaar
De gemeente wil een breed cultuuraanbod 
bereikbaar maken voor een zo groot mogelijk 
publiek. Daarom is er in Wommelgem nood aan 
een gemeentelijke feestzaal. Ook willen we de 
buitenschoolse kinderopvang en het Jeugdatelier 
een nieuwe thuis geven en realiseren we met het 
JOC een ontmoetingsplaats voor de Wommelgemse 
jeugd (JOC). In totaal investeert Wommelgem 
daarom 5 miljoen euro in de bouw van een 
polyvalent centrum aan het Brieleke. 

De eerste plannen voor deze theater- en 
feestzaal zijn momenteel uitgewerkt. En 
het mag gezegd: het zal mooi worden. 
In de nabije toekomst kan men op het 
Brieleke naast sporten, ook terecht voor 
culturele en feestelijke activiteiten. De 
nieuwbouw sluit aan bij het huidige 
sportcentrum. De eerste spadesteek is 
voorzien in het voorjaar van 2018.

Hoe ziet het nieuwe gebouw eruit?
Je komt binnen via een transparante hal, 
die uitgeeft op een nagelnieuw stekje 
voor de dienst Vrije Tijd. Ga je naar links, 
dan beland je via de cafetaria, die aan 
de huidige normen aangepast wordt, in 
de sportinfrastructuur. De sporthal en 
danszalen blijven behouden. De vloeren 

in de danszalen krijgen wel een grondige 
opknapbeurt en de sportvloer wordt 
vernieuwd.

In de rechtervleugel van het gebouw 
komt de multifunctionele zaal. In het 
theatergedeelte komt een speelvlak 
en een tribune met 200 zitplaatsen. 
Wommelgem krijgt hiermee eindelijk 
haar eigen theaterzaal. De tribune kan in 
de wand weggeschoven worden zodat de 
zaal ook voor etentjes, recepties of andere 
activiteiten gebruikt kan worden. 

Naast het theatergedeelte is er plaats voor 
een foyer. Deze twee worden van elkaar 
gescheiden door een wegneembare wand.  
Afhankelijk van het gezelschap en/of 

evenement wordt de grootte van de zaal 
aangepast. 

Een eigen plekje voor de jeugd
Het JOC krijgt een plekje aan de 
rechtervoorzijde van het complex. 
Hier kan de Wommelgemse jeugd 
ongedwongen samenkomen. Het JOC sluit 
aan bij de rest van het centrum maar de 
jongeren zitten toch apart. Zij krijgen ook 
een eigen buitenruimte.

De voormalige fitnessruimte ruimt plaats 
voor de buitenschoolse kinderopvang 
én het Jeugdatelier,  met een eigen 
ingang en eveneens een afgescheiden 
buitenspeelruimte.

Subsidies voor veranderingswerken 
voor elke vereniging gelijk
Schepen Ann Theys heeft de subsidieverschillen voor het 
opknappen van sportlokalen enerzijds en jeugdlokalen 
anderzijds weggewerkt. Het verschil liep op tot 2 478 euro, maar 
de schepen maakte 3 500 euro vrij voor élke vrijetijdsvereniging 
die lid is van de Wommelgemse cultuur-, jeugd- of sportraad. 

Drie verenigingen maakten hiervan reeds gebruik:

  Chiro Woka bezit nu een goed uitgeruste veilige keuken en 
een aangepast sanitair blok.

  Het dak van de Scoutslokalen in de Van Tichelenlei werd 
geïsoleerd.

  Harmonie de Verbroedering repeteert opnieuw 
in een lekker warm lokaal dankzij een nieuwe 
verwarmingsketel en extra radiatoren.

“In dit polyvalente  
centrum brengen we  
jong en oud samen voor  
sport, cultuur en andere  
activiteiten.”
Ann Theys, schepen van Jeugd en Cultuur

 Alle politieke partijen, de cultuurraad en de jeugdraad mochten mee nadenken en hun mening geven over de ontwerpen. Het grondplan van 
dit nieuwe gebouw kan je raadplegen op www.n-va.be/wommelgem.

Nieuwe speel-, sport- en recre-
atieruimte op het Scheersel
Het B-veld op het Scheersel wordt omgevormd tot een 
recreatieruimte van 7 580 m² voor  jong en oud. Hier-
over meer in een volgend nummer!
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 De werken aan de Torenstraat liggen ook op schema en worden in augustus 
afgerond. In de volgende editie van dit blad vertellen we u er alles over.

Kleuters welkom in sportcentrum Brieleke
Tijdens de grote vakantie starten de bouw- en verbouwingswerken in de gemeentelijke basisschool ‘t Oogappeltje. Tijdens de 
eerste bouwfase moeten de kleuterklassen elders onderdak vinden. De gemeente koos voor de vroegere fitnessruimte in het 
Brieleke. In afwachting van de verbouwingswerken in het sportcentrum staat die ruimte immers leeg.

In totaal worden daar tijdelijk vier kleuterklassen geïnstalleerd. Bij mooi weer spelen de kleuters in de achterliggende (speel)
tuin. Binnen spelen kan in de grote sporthal. Dankzij deze creatieve oplossing wordt het volledige gebouw zinvol ingevuld. Een 
leuke bonus is dat onze kleuters, in deze sportieve omgeving, de sportkriebels met de paplepel worden ingegeven.

Droge kelders
Fortwater eindelijk onder  
controle
Op parking 2 van het Fort, aan het einde van het fort-
water, kan u een niet-alledaagse constructie zien: hier 
stroomt het overtollige water in een nieuw aangelegde 
ondergrondse buis. Via de vernieuwde riolering in de 
Fort II-straat stroomt het verder, onder de Autolei en 
de gloednieuwe 
riolering van de 
Veldstraat, naar 
de Koude Beek. 
Deze combinatie 
van noodzakelijke 
werken maakt het 
mogelijk om het 
fortwater op zijn 
originele peil terug 
te brengen. 

Hierdoor neemt de 
druk op het grond-
water af. Dat zou 
een einde moeten 
maken aan onder-
gelopen kelders in 
de buurt. Ook de 
vissers zien hun 
aangelegde plaatsjes 
weer boven water 
komen. Aan het 
optrekkend water in 
de lokalen van onze 
verenigingen komt 
nu ook een einde.

Veiligere en beter onderhouden straten
Einde sluipverkeer in Antverpiastraat

De inrit in de Antverpiastraat, aan de Autolei, gaf dagelijks aanleiding tot 
gevaarlijke verkeerssituaties. Een proefopstelling met rode blokken bood 
soelaas voor de bewoners en krijgt daarom nu een definitief karakter.

Nieuwe voet- en fietspaden in Van Tichelenlei

Meer fietsers en minder autogebruik verbeteren de leefkwaliteit. Daarom 
renoveerden we de voet- en fietspaden grondig en zorgden we voor een 
veilige fietsdoorgang aan de parkeerstrook aan de kant van de Ternesselei.

Tien jaar geleden werd de 
atletiekpiste van Fort 2 voor-
zien van een afwateringssys-
teem. Een foutieve inplan-
ting zorgde er echter voor 
dat de piste bij de kleinste 
plensbui onder water stond. 
Onder impuls van schepen 
van Sport Alex Helsen werd 
daarom een nieuw drainage-
systeem geïnstalleerd. 

Overtollig water van piste 
en voetbalveld wordt nu snel 
en efficiënt afgevoerd. De 
atletiekpiste werd bovendien 
opnieuw gelijkgemaakt en 
voorzien van een nieuwe 
toplaag. Boordstenen werden 
hersteld of vervangen. Ook 
de kogel- en speerwerpstan-
den kregen een grondige 
opknapbeurt.

Nieuw afwaterings-
systeem aan Fort 2

 “Een betere drainage zorgt ervoor 
dat de atletiekpiste niet meer onder 
water staat bij regen.”
Schepen Alex Helsen

 Schepen Bart Van Scharen 
bij de nieuwe afwatering.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


