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WOMMELGEM

Uw superidee en vijf nieuwe gezichten
Beste Wommelgemnaren,

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. N-VA Wommelgem heeft de afgelopen jaren heel wat verwezenlijkt. Nieuwe voet- 
en fietspaden, een veilige Torenstraat, verbeterde sportinfrastructuur, een nieuwe gemeentelijke website, een infopunt op het Laar … 
Het nieuwe polyvalente centrum met onder andere een multifunctionele zaal, een jeugdontmoetingscentrum en de buitenschoolse 
kinderopvang is in volle ontwikkeling en andere projecten zoals het omtoveren van het B-veld in een speel- en sportterrein staan in 
de startblokken. 

Op pagina twee stelt onze burgemeester Frank Gys u graag een eerste lichting nieuwe N-VA-kandidaten 
voor. Vijf Wommelgemnaren die u in oktober op onze lijst zal terugvinden. 

Aan ons programma wordt volop gewerkt, maar u kunt er met uw superidee       nog mee vorm aan  
geven. Onderaan dit blad hebt u de gelegenheid om uw stem te laten horen over wat u graag verwezenlijkt 
ziet. Ook uw opmerkingen zijn steeds welkom.

Vul het strookje onderaan in en bezorg het ons voor 15 mei. U kunt ook reageren via onze website 
www.n-va.be/wommelgem. Dit kan anoniem. Als u uw naam en gegevens achterlaat, nemen wij, indien 
gewenst, contact met u op. 
            Hilde BERCKMANS

Voorzitter N-VA Wommelgem
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N-VA Wommelgem is op zoek naar uw superidee! Wij verzamelen al de ingestuurde voorstellen en checken die op hun haalbaarheid. 
Ons verkiezingsprogramma is bijna klaar, maar mogelijk wordt uw                        er nog aan toegevoegd en wordt het een thema bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

superidee

Mijn superidee:superidee

Mijn gegevens (niet verplicht):

De belangrijkste doelstelling van N-VA Wommelgem is dat u gelukkig bent in onze gemeente.
Wij zijn het alvast! U ook? Laat het ons weten!

Het superidee voor uw gemeente

Lever je superidee in op volgende adressen: 
’t Laar: Bart Van Scharen - Fort II straat 139 
Willy Corten - Van Tichelenlei 53 

Zuid: Alex Helsen - Stommehoevenstraat 43 

Centrum: Etienne Swaans - Sint Damiaanstraat 136 
Jan Peeters - Welkomstraat 122 
Krystyna Van Eyndhoven - Torenstraat 58 
Lutgarde Beernaert - Ternesselei 76 

Noord: Steven Goorden - Oelegemsteenweg 88
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Burgemeester Frank Gys stelt u met trots een eerste 
lichting nieuwe kandidaten voor 
Momenteel leggen we de laatste hand aan een sterk en realistisch verkiezingsprogramma, een 
programma voor en door de Wommelgemnaar. 

We trekken in oktober met een dynamisch N-VA-team naar de kiezer. Mét heel wat nieuwe en-
thousiaste kandidaten die stuk voor stuk een meerwaarde zijn voor het bestuur van onze gemeen-
te. Vandaag stellen wij u, in primeur, vijf nieuwe gezichten voor. Samen met mijn N-VA-topteam 
sta ik voor alle inwoners paraat om de verandering in Wommelgem krachtig verder te zetten. 
Want de Verandering werkt!

Frank GYS,
burgemeester

Alex HELSEN,
schepen van Senioren en Sport

Bart VAN SCHAREN,
schepen van Mobiliteit, Openbare Werken  

en Ruimtelijke Ordening

Jonas CELIS, 24 jaar. 
Student industrieel ingenieur 
biochemie in Gent. Groeps-
leiding van de Wommelgem-
se Scouts en Gidsen.

Lise POELEMANS, 22 jaar. 
Logopediste en studente 
leerkracht secundair onder-
wijs. Bestuurslid bij Jong 
N-VA Wommelgem.

Peter WOUTERS, 42 
jaar en samenwonend. 
Vertegenwoordiger bij 
een bedrijf gespeciali-
seerd in systemen voor 
alu-schrijnwerk.

SIGGY LEENAARDS, 41 
jaar, getrouwd, mama 
van een 18-jarige doch-
ter, Enola, en plusmama 
van Axelle en Charlotte. 
Zelfstandig kapster.

ANN GILLIS, 47 jaar, getrouwd 
en moeder van een dochter. 
Verkoopster in de slagerij van 
’t Laar. Vertrouwd met het 
organiseren van evenementen 
en fervent amateurkok.

Senioren wegwijs maken in  
digitale wereld
In Wommelgem maakt een groep vrijwilligers al 
jarenlang onze senioren wegwijs in de digitale wereld. 
Voor 55-plussers start ieder jaar een beginnerscursus 
en een cursus voor gevorderden. Daarnaast zijn er 
vrije begeleidingsmomenten.

Onder impuls van schepen van Senioren Alex Hel-
sen en de seniorenconsulent zorgde de gemeente voor 
kwaliteitsvol lesmateriaal. De polyvalente zaal van de 
bibliotheek werd uitgerust met een beamer en pro-
jectiescherm. De lesgevers kregen eveneens een tablet 
ter beschikking. Zo kunnen de cursussen in optimale 
omstandigheden verlopen.

Naast de georganiseerde opleidingen zijn er ook vrije 
begeleidingsmomenten. Elke eerste donderdagavond van 
de maand kunnen senioren raad vragen in de poly-
valente zaal van de bibliotheek. Levenslang leren is in 
Wommelgem geen praat voor de vaak!

Heraanleg Kerkplaats in uitvoering
U hebt het misschien al gemerkt: de werkzaamheden aan de Kerkplaats zijn gestart. Eindelijk, horen we sommigen zuchten 
… en terecht. De gemeente was in een juridisch kluwen verwikkeld met de aannemer over wie in de fout is gegaan bij de 
keuze van de huidige bestrating. Intussen is dit opgelost: de aannemer en ontwerper zullen elk een deel van de kosten op zich 
nemen. De gemeente betaalt enkel de gebruikte materialen.

Wat gaat er gebeuren? 

Eerst worden de voetpaden rondom de Kerkplaats heraangelegd met de klinkers die ook elders in de gemeente gebruikt 
worden. Goed en degelijk! Daarna wordt het middenplein opgebroken en de nieuwe bestrating geplaatst. Eveneens komen er 
wachthokjes voor de bus in de Kaakstraat. Alles moet klaar zijn voor 12 juni. Tijdens de werken hebben wij ervoor gezorgd 
dat een maximaal aantal parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Kampioenenviering 2018
Naar jaarlijkse gewoon-
te werden in februari 
de Wommelgemse 
sportkampioenen van 
het voorbije jaar in de 
bloemetjes gezet. In 2017 
blonken 97 sporters uit 
in hun discipline. Onder 
hen werd de sportploeg, de sportbelofte en de sporter van het jaar 
verkozen. Zowel de Wommelgemnaar (via een online bevraging) als 
de sportclubs en de sportraad konden stemmen.

Sport around the clock
In sportcentrum Brieleke vindt op 1 mei een actie plaats ten voordele 
van Kom op tegen Kanker. Het project kreeg de naam ‘sport around 
the clock’. Iedereen kan van 9 tot 21 uur deelnemen aan verschillende 
activiteiten, aangeboden door een aantal sportclubs van binnen en 
buiten het sportcentrum. Deelnemen kan voor 5 euro per activiteit 
en voor 10 euro krijgt u een dagpas waarmee u alle activiteiten kunt 
meedoen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Rondpunt Ternesselei
De ellendige verkeerssituatie aan de Ternesselei zal einde-
lijk opgelost geraken. We zitten in een rechte lijn naar een 
definitief ontwerp en de aanstelling van een aannemer, 
zodat de werken nog dit najaar van start gaan. Filevorming, 
een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers én het ge-
bruik van aanpalende straten door zwaar verkeer, worden 
hiermee opgelost. 

Het verkeerscameraproject in de Torenstraat heeft ons al 
veel geleerd over beheersing van verkeersstromen en snel-
heden. Deze kennis zullen wij ook hier toepassen, zodat de 
industriezone Kapelleveld op een vlotte manier bereikbaar 
wordt. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de woonzones 
niet overbelast geraken.

Nog meer rommeltrommels voor 
hondenpoep
Hondenpoep op plaatsen waar die niet hoort is een steeds 
weerkerende ergernis van velen. Echte hondenliefhebbers ne-
men steeds een hondenpoepzakje mee en deponeren dat in de 
vuilnisbak. Wij willen het voor u makkelijker maken: er komen 
nóg meer rommeltrommels op de voornaamste plaatsen waar 
gewandeld wordt met de geliefde viervoeter. 
En op elke rommeltrommel komt een stic-
ker: Hondenpoep in de Rommeltrommel.

  Info bij seniorenconsulent Herman Plasmans:  
hp@seniorenconsulent.be

Het gemeentehuis komt naar u toe:  
op ’t Laar en digitaal! 
Infopunt ’t Laar
Op zaterdag 13 januari opende schepen van Informatie Ann Theys samen met burgemeester Frank Gys infopunt ’t Laar. Dat 
bevindt zich in de voormalige conciërgewoning van de gemeentelijke basisschool.
Voortaan kunnen inwoners daar elke dinsdag tussen 15 en 18 uur terecht voor een deel van de gemeentelijke dienstverlening. 
Een greep uit het aanbod: identiteitskaarten, reispassen, aankoop van pmd-vuilniszakken, aankoop van tickets …
Ook de bibliotheek vindt u er terug. U kunt er een boek reserveren, een gereserveerd boek afhalen of een uitgeleend boek 
terugbrengen.
Wij zijn ervan overtuigd dat veel inwoners de weg naar het infopunt zullen vinden!

Nieuwe lente, nieuwe website
21 maart 2018: de geboorte van de nieuwe gemeentelijke website! Met enige fierheid stelt schepen 
van Informatie Ann Theys u de nieuwe gemeentelijke website voor. De vernieuwde site oogt frisser, 
kleurrijker, en is een pak gebruiksvriendelijker dan de vorige. Bovendien kunt u de site ook beter 
raadplegen via uw tablet of smartphone.
De website is onderverdeeld in vijf thema’s: Leven en welzijn, Omgeving, Ontspannen, Veiligheid en 
preventie en Over Wommelgem. Onder elk van deze thema’s zit een uitklapmenu met een duidelijk 
overzicht van de verdere onderverdeling. 
Via het digitaal loket kunt u van thuis uit verschillende documenten en attesten aanvragen en 
afdrukken. Lekker makkelijk!

Ann THEYS,
schepen van Informatie



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


