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WOMMELGEM

V.
U.

:  
W

ou
te

r E
ve

ra
er

t, 
W

es
te

rm
oe

r 1
9,

 2
16

0 
W

om
m

el
ge

m

www.n-va.be/wommelgem

N-VA Wommelgem is niet bang om buiten de bestaande paden te treden. Wanneer 
een gelegenheid zich voordoet worden er knopen doorgehakt! Vastgeroeste dos-
siers worden terug op gang getrokken. Met als doel een betere dienstverlening ter 
ondersteuning van u, de burgers! 
Twee grote dossiers staan op stapel. De verhuis van het gemeentehuis naar de 
 Herentalsebaan en de heraanleg van de Torenstraat. 
Deze voor Wommelgem zeer belangrijke projecten worden in detail besproken 
door uw burgemeester verder in dit nummer.

DE N-VA KOMT NAAR JE TOE!
Op regelmatige basis staat de N-VA-babbeltent in een Wommelgemse wijk.  
Zo wordt de gelegenheid geboden in gesprek te gaan met burgemeester, schepenen, 
mandatarissen en bestuursleden van de N-VA.
Wijk ‘den Tip’ kwam als eerste aan de beurt op zaterdag 28 maart. Uiteraard waren 
de geplande werken aan Autolei en Draaiboomstraat het gespreksonderwerp bij 
uitstek. Toch was er ook aandacht voor veiligheid, sluikstorten, specifieke mobiliteit  
in de wijk, wonen, … 
Verscheidene interessante tips van de bewoners namen we mee 
naar het gemeentehuis. De bewoners van de Torenstraat en om-
geving krijgen in het najaar bezoek van de N-VA-babbeltent. U 
merkt het: N-VA Wommelgem zit niet stil en houdt de Motor van 
Verandering draaiende! Tot slot wensen wij u alvast een prettige 
en welverdiende zomervakantie!

U vlagt toch ook op 11 juli?

U laat de Leeuw wapperen, wij 
trakteren u op een zomerse  
zonnebloem!

Hebt u nog geen vlag?  
Geen nood, u kan er gratis  
een afhalen bij Martine Lambrechts 
Sint Damiaanstraat 41

Een draaiende motor

Voor meer informatie kan u  

steeds terecht op onze webstek 

www.n-va.be/wommelgem

Lees binnenin alles over de Torenstraat 

en het gemeentehuis!

Vlaanderen Feest!

JAARLIJKSE BARBECUE
zondag 21 juni 2015
zaal Familia, Adolf Mortelmansstraat 18

Aperitief: 11.30 uur
Toespraken: 12.00 uur (vrije inkom)
Barbecue: 13.00 uur
Gastsprekers: minister van Financiën 
Johan Van Overtveldt en  
burgemeester Frank Gys 
Volwassene : 15 euro
Kind < 12 jaar : 5 euro
Inschrijven voor 18 juni 2015
Inlichtingen en inschrijvingen  
bij Martine Lambrechts
martine.lambrechts@n-va.be  
0496 123 632 - Sint Damiaanstraat 41 
Noteer alvast onze gespreksavond 
met Theo Francken op dinsdag  
24 november 2015. Wouter Everaert

Voorzitter N-VA Wommelgem



www.n-va.be/wommelgemwommelgem@n-va.be 

De N-VA heeft van bij de start van deze legislatuur onmiddellijk de plannen voor de bouw van een nieuw  
gemeentehuis afgeschoten. Het ontwerp dat op papier stond was mooi maar veel te duur. Het kostenplaatje kwam 
toen op 6,4 miljoen euro, een immens bedrag dat voor ons niet door de (geld)beugel kon. 

Een architectenbureau werd aangesteld om een veel kleinere renovatie op te starten 
welke aanzienlijk goedkoper zou zijn. Toen het gebouw van de VIK (Vlaamse  
Ingenieurskamer), gelegen aan de Herentalsebaan 643, op de immobiliënmarkt 
werd aangeboden lagen er andere mogelijkheden op tafel.

De voordelen van dit gebouw zijn:
• groot genoeg om de gemeentelijke administratie in onder te brengen;
• veel goedkoper;
• de grond van het oude gemeentehuis blijft in ons bezit;
• vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
• goed per fiets te bereiken via een veilig fietspad;
• een veilige oversteekplaats wordt voorzien voor de voetgangers;
• gemakkelijker met de auto te bereiken én er is voldoende parkeergelegenheid;
•  perfect te renoveren terwijl de administratie op de huidige locatie blijft. Er moet dus geen twee keer verhuisd  

worden. Van dure huurkosten voor bureelcontainers is zo ook geen sprake.

U verdient een gemeentehuis dat uitgerust is met de modernste infrastructuur en middelen om tegemoet te komen  
aan de noden van de burger én dat bovendien nog energiezuinig is. Na renovatie zal het voor minstens dertig jaar 
dienst doen. Dit project gaat de gemeentekas minstens drie miljoen euro besparen. Hierdoor worden er voor u andere 
projecten gerealiseerd!

Wat zijn de plannen met het huidige gemeentehuis?
Het historische gemeentehuis op de Kerkplaats zal gerestaureerd worden en blijft het decor voor huwelijken en andere 
ceremonies. Het administratief centrum aan de Kaakstraat zou een andere invulling kunnen krijgen maar dan zit je 
weer met hoge renovatiekosten. Veel beter is om het gebouw af te breken en een groene zone aan te leggen. Iets wat  
u veel te weinig heeft! Wat zeker niet zal gebeuren is appartementsbouw, dus projectontwikkelaars doe geen moeite, 
jullie zijn bij ons aan het verkeerde adres!!!

Uw burgemeester, Frank Gys

Verhuis gemeentehuis naar de Herentalsebaan

Eindelijk krijgt u een bestuur dat de handen uit de mouwen steekt. U hebt van de vorige besturen de  
verkiezingsbelofte (2000-2006-2012) gekregen dat zij de Torenstraat gingen herinrichten. De N-VA doét het nu!

WAT IS ER AL GEBEURD?

•  We spraken met de Lijn om een betere doorstroming van de lijnbus te verkrijgen. Veel van onze kinderen nemen de 
bus naar school richting Wijnegem.

•  Met de politie werken we aan een oplossing om vrachtwagens zoveel mogelijk uit  het straatbeeld te halen

•  De bedrijven in de omgeving zijn bevraagd om hún vrachtwagens langs andere wegen te leiden.

•  Met de Sint Johannaschool praatten we rond de parkeerproblematiek.

•  De straat is opgemeten zodat we een goed idee hebben wat er mogelijk is.

Wat gebeurt er nu?

•  Een studie met mobiliteitsdeskundigen loopt. Deze onderzoeken hoe de straat het best wordt heringericht. 

•  U hebt recht op een snelle vooruitgang in dit dossier. Daarom gaan we niet over tot onteigeningen, dit zou veel te 
lang duren.

WAAR WILLEN WE NAARTOE?

De Torenstraat moet bloembakkenvrij zijn! U krijgt een veilige straat waar er:

•  bussen rijden die niet langer zorgen voor terreur op de voetpaden;

•  bijna geen vrachtwagens meer rijden (enkel plaatselijk verkeer laden/lossen);

•  veilige voetpaden zijn met een hoge stoeprand, zodat de wagens hier niet oprijden;

•  brede fietssuggestiestroken zullen zijn;

•  wagens vlot kunnen rijden, maar niet te snel;

•  op snelheid gecontroleerd zal worden in combinatie met slimme verkeerslichten die op rood springen wanneer u te 
snel rijdt;

•  eindelijk rekening wordt gehouden met een veilige schoolomgeving.

In het najaar worden de bewoners van de Torenstraat en zijstraten uitgenodigd op een infosessie in onze N-VA-
babbeltent. Dan worden de resultaten van de mobiliteitsdeskundige voorgelegd en is er, indien nodig, nog bijsturing 
mogelijk.

Uw burgemeester
Frank Gys

Torenstraat: N-VA Wommelgem steekt de handen uit de  
mouwen en de schop in de grond

Burgemeester Frank Gys:  
“Weg met die bloembakken!”

“Er wordt meer dan drie miljoen euro 
bespaard door het gemeentehuis een 
paar honderd meter te verplaatsen.”

Nog dit jaar worden belangrijke investeringen gedaan in het gemeentelijke sport-
patrimonium.  

De sportinfrastructuur op Fort II was al jaren een zorgenkind. Het voetbalveld  
én de atletiekpiste  werden bij een fikse regenbui steeds in een modderpoel  
herschapen. Daarom werd een aannemer aangesteld die het veld gaat renoveren 
en onderhouden. Deze werken zijn reeds volop bezig.                                                                              

De 7 (!) voetbalploegen én de Wommelgem Atletiek Vereniging sporten weldra in 
optimale omstandigheden én dit in alle weersituaties.

Voetbalveld Fort II straks in optimale staat

Op 18 april werd aan het rond punt tram 8 feestelijk ingereden. Burgemeester, 
N-VA-schepenen en -gemeenteraadsleden  stonden 15 minuten later, samen met 
minister Ben Weyts aan het Astridplein. Fantastisch! In deze omstandigheden is 
de tram een volwaardig alternatief voor auto én zelfs fiets. 
De nieuwe tramlijn is zeker een aanwinst voor Wommelgem! Toch duiken er nog 
enkele praktische problemen op waarvoor er bij De Lijn en het Vlaams Gewest 
wordt aangedrongen om:
• zo snel mogelijk de carpool parking te vergroten;
• de fietsenstalling te overdekken en van verlichting te voorzien;
• de vuilbakken vaker te ruimen en in volume te vermeerderen;
• bewakingscamera’s te plaatsen aan de fietsenstalling;
• meer wachthokjes en meer zitbanken op het perron te voorzien;
• een betere wachtinfrastructuur voor de tramchauffeurs.
Een afspraak met minister Weyts rond deze problemen staat genoteerd in de 
agenda!

Bewoners kunnen een aanvraag indienen om hun straat of een stukje ervan verkeersvrij te 
maken. Zo kunnen uw kinderen veilig op straat spelen. Elke aanvraag wordt door de politie 
bekeken. Zet deze het licht op groen dan wordt tijdens de vakantiemaanden de straat gedu-
rende een bepaalde periode met hekken afgezet. Enkel de auto’s van de bewoners mogen er 
doorheen als ze stapvoets rijden. Voetgangers en fietsers dienen hun verkeersgedrag aan te 
passen aan de spelende kinderen.  De bewoners van de Immerseelstraat sloegen de handen 
in elkaar en kregen als eerste de goedkeuring. Veel speelplezier!
Wilt u ook een aanvraag indienen voor een speelstraat? Stuur een mail naar ann.theys@n-va.be

Trammetje 8 rijden, toch niet alle zorgen vermijden?

Eerste speelstraat is een feit!

Alex Helsen, schepen van Sport,  
Sociale Zaken en Senioren: “U en  

uw kinderen hebben recht op degelijke 
sportinfrastructuur!”

Bart Van Scharen, schepen van 
Openbare werken, Ruimtelijke Ordening, 

Mobiliteit en Groen: “Tram 8  
is een aanwinst voor Wommelgem,  

maar er zijn kanttekeningen.”

Ann Theys, schepen van Jeugd, Cultuur 
en Informatie: “N-VA Wommelgem laat 
de kinderen terug veilig buiten spelen!”



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


