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VOOR MEER INFORMATIE KAN U 
STEEDS TERECHT OP ONZE WEBSTEK

www.n-va.be/wommelgem

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP DE 
NIEUWE WEBSITE VAN JONG N-VA
www.wommelgem.jongnva.be

Nieuwjaarsdrink 
N-VA Wommelgem

Zondag 21 januari
Van 11.30 tot 14 uur
Zaal Familia 
Adolf Mortelmansstraat

Iedereen welkom!

Gastspreker is Fons  
Duchateau,  
Antwerps schepen 
en OCMW- 
voorzitter

We zijn we op minder dan een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 
14 oktober 2018. Zoals we in ons vorig nummer vermeldden, hebben we tijdens deze 
bestuursperiode ongeveer 90 procent van ons verkiezingsprogramma van 2012 uitge-
voerd. Wat we beloven voeren we dus ook uit.

De voorbije jaren hebben niet enkel onze mandatarissen Frank, Ann, Alex, Bart, 
Etienne, Hilde, Johan en Seppe keihard gewerkt. Achter de schermen deden onze  
bestuursleden hun uiterste best om mee het succesvolle verhaal van N-VA Wommelgem 
te schrijven. In deze uitgave willen we hen dan ook in de schijnwerpers plaatsen.

Meer weten over 
N-VA Wommelgem?

 www.n-va.be/wommelgem

 N-VA Wommelgem

N-VA Wommelgem staat voor u klaar

1   Seppe Gys, OCMW-raadslid en voorzitter 
van Jong N-VA

2   Steven Goorden, ondervoorzitter
3   Johan Smits, gemeenteraadslid en  

organisatieverantwoordelijke
4   Willy Corten, organisatie
5   Geert De Haes, bestuurslid
6   Frank Gys, burgemeester
7   Martine Lambrechts, organisatie, lid van 

het arrondissementeel bestuur
8   Ann Theys, schepen van Jeugd, Cultuur en 

Informatie
9   Etienne Swaans, gemeente- en OCMW- 

raadslid

10   Krystyna Van Eyndhoven, organisatie
11   Sarah Wilms, secretaris
12   Bart Van Scharen, schepen van Openbare 

Werken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en 
Groen

13   Jan Peeters, communicatieverantwoorde-
lijke

14   Lutgarde Beernaert, organisatie
15   Jonas Wouters, penningmeester
16   Hilde Berckmans, voorzitter, gemeente- 

en OCMW-raadslid
17   Alex Helsen, schepen van Sociaal Beleid, 

Senioren en Sport

Meer info over onze mensen vindt u op www.n-va.be/wommelgem 
De volgende maanden werken wij verder aan het beleid én aan ons programma voor 
2018. Daarover zullen wij u nog uitgebreid informeren. Op zondag 21 januari 2018 
zetten wij het verkiezingsjaar in met een nieuwjaarsdrink waarop iedereen welkom is.
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De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Wommelgem wenst u fijne feestdagen!

N-VA Wommelgem 
wenst u een fijn 2018!
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Ontwikkelingssamenwerking in de lift 
Onder impuls van N-VA Wommelgem haalde Wommelgem de 
titel van FairTraideGemeente binnen. Organisaties met een link 
naar Wommelgem die projecten in het Zuiden steunen of zelf 
organiseren, krijgen van de N-VA de nodige aandacht en steun. 
“Woorden omzetten in daden”, dacht onze schepen van Sociale 
Zaken Alex Helsen. 

Alex slaagde erin om het budget van de GROS (gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking), dat al jaren op hetzelfde peil lag, 
gevoelig op te trekken. De toelage werd opgetrokken van 16 800 naar 
25 160 euro. Dankzij deze subsidieverhoging kunnen zij hun werking 
in het Zuiden verder uitbouwen en is onze gemeente internationaal 
een betrouwbare partner. Bent u ook trekker van een project in het 
Zuiden? Neem dan contact op met de bevoegde schepen. Misschien 
kan uw engagement ook een duwtje in de rug krijgen vanuit de GROS.

Jubilarissen in de watten gelegd 
Alex Helsen, schepen van Senioren, organiseert drie tot vier 
keer per jaar een receptie voor de jubilerende koppels in onze 
gemeente. Een concept dat na vijf jaar nog steeds garant staat 
voor succes.

Koppels die 50, 60, 65 … jaar gehuwd zijn worden uitgenodigd 
op een aangename namiddag. Muziek op de achtergrond, 
een hapje en een drankje, het ophalen van herinneringen en 
het weerzien van oude bekenden. Een ruiker bloemen, een 
gemeentelijke premie en de nodige foto’s maken deze events 
compleet.

De jubilarissen kunnen in hun jaar ook gratis deelnemen aan 
het jaarlijks Seniorenfeest.
Op 5 oktober was het weer zover. 450 senioren genoten van het 
diner en een optreden van Wommelgemnaar Ed Kooyman. 
Later op de dag werd er gedanst op de tonen van ambiancegroep 
Fair Play.

Een evenement waar we trots op mogen zijn!

Cultuur, ook voor onze jonge inwoners 
In Wommelgem is er een divers cultuuraanbod. Niet enkel voor 
volwassenen, maar ook voor en door kinderen.

N-VA-schepen van Cultuur en Jeugd, Ann Theys, vindt het belangrijk 
dat kinderen al op jonge leeftijd kunnen proeven en genieten 
van cultuur. Daarom zorgde ze er in afwachting van een eigen 
Wommelgemse gemeentelijke theaterzaal voor dat het gemeentebestuur 
het vervoer betaalde naar twee culturele activiteiten met een 
Wommelgems tintje.

Op vrijdag 13 oktober voerde Wommelgems zangkoor Caloroso een 
scholenvoorstelling op van hun musical Pinokkio in zaal Elckerlyc 
in Antwerpen. Alle scholieren die in Wommelgem naar school gaan 
werden op kosten van de gemeente naar de koekenstad gevoerd. In 
december bood Nina Smeets, pianiste én inwoner van Wommelgem, een 
kleutervoorstelling aan in de Singel. Ook voor deze vervoerskosten werd 
gezorgd.

Nieuwe gemeentelijke 
website! 
Hou de website van de gemeente 
Wommelgem in het oog. Die zal er 
vanaf het voorjaar 2018 helemaal 
anders uitzien: gebruiksvriendelijker 
én maximaal beveiligd tegen 
cybercriminelen. Onze N-VA-
schepen van communicatie, 
Ann Theys, nam hiervoor 
het initiatief.

Alex Helsen
schepen van Sociaal Beleid, 
Senioren en Sport
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Ann Theys, schepen van Jeugd, Cultuur en Informatie1

Schepenen Ann Theys, Alex  

Helsen, burgemeester Frank Gys 

en schepen Bart Van Scharen  

geven meer uitleg over hun beleid.

2

1

N-VA Wommelgem wenst  
u een prettige Kerst!
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Ontwikkelingssamenwerking in de lift 
Onder impuls van N-VA Wommelgem haalde Wommelgem de 
titel van FairTraideGemeente binnen. Organisaties met een link 
naar Wommelgem die projecten in het Zuiden steunen of zelf 
organiseren, krijgen van de N-VA de nodige aandacht en steun. 
“Woorden omzetten in daden”, dacht onze schepen van Sociale 
Zaken Alex Helsen. 

Alex slaagde erin om het budget van de GROS (gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking), dat al jaren op hetzelfde peil lag, 
gevoelig op te trekken. De toelage werd opgetrokken van 16 800 naar 
25 160 euro. Dankzij deze subsidieverhoging kunnen zij hun werking 
in het Zuiden verder uitbouwen en is onze gemeente internationaal 
een betrouwbare partner. Bent u ook trekker van een project in het 
Zuiden? Neem dan contact op met de bevoegde schepen. Misschien 
kan uw engagement ook een duwtje in de rug krijgen vanuit de GROS.

Vacature gemeentesecretaris: bekwame man/vrouw op de juiste plaats
De N-VA zorgt ervoor dat de meest geschikte kandidaat op de juiste plaats komt. Na het pensioen van de vorige 
gemeentesecretaris bestonden er verschillende pistes. Onze coalitiepartner was voorstander om deze functie automatisch te laten 
invullen door de huidige OCMW-secretaris. De N-VA-fractie vond het echter veel te kort door de bocht om deze functie zomaar 
aan iemand ‘cadeau’ te doen. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van betrokkene uiteraard. De N-VA vindt dat de meest 
bekwame man of vrouw aan het hoofd moet komen van de gemeentelijke administratie. Een examen met evaluatie door een 
objectieve jury is de juiste procedure die gevolgd dient te worden.

Tijdens de gemeenteraad werd ons voorstel goedgekeurd. Zonder tegenstem van de oppositie, waarvoor dank. De vacature werd 
inmiddels opengesteld en de procedure is lopende. De N-VA zegt duidelijk: de meest bekwame man/vrouw op de juiste 

plaats.

11 novemberherdenking
Op 11 november werd ook dit jaar het einde van de Eerste Wereldoorlog, de loopgravenoorlog 
in Flanders Fields, op gepaste wijze herdacht. Schepen van Cultuur Ann Theys begeleidde de 
besprekingen in een werkgroep onder het voorzitterschap van gemeenteraadslid Jan Hertoghs 
(Groen). Een meer dan geslaagde samenwerking. Fijn om vast te stellen dat de betrokkenheid van 
de Wommelgemse kinderen elk jaar groter wordt. Zo geven wij hen de universele vredesboodschap 
van de IJzertoren ‘Nooit Meer Oorlog’ mee.

Dit jaar bracht burgemeester Frank Gys de brief van de Frontsoldaten ‘aan den Koning’ (Albert I) 
speciaal onder de aandacht. Even schetsen: op 11 juli 1917 schreven Vlaamse soldaten deze brief – 
een meer dan terechte aanklacht tegen het grotendeels francofone officierenkorps. Het Nederlands, 
gesproken door 80 procent van de Belgische soldaten, werd toen niet erkend als officiële taal en 
de officieren spraken hoofdzakelijk Frans. Er stonden zelfs zware straffen op het gebruik van het 
Nederlands aan het front. “Wij, Vlaamsche soldaten, wij lijden om ons Vlaamsch zijn. We worden 
geleid door oversten die onze taal niet verstaan, die ze niet willen verstaan, die ze zelfs verachten”, 
is een zin uit de brief. Gelukkig behoren deze toestanden tot het verleden.

Frank Gys, burgemeester3

Schepenen Ann Theys, Alex  

Helsen, burgemeester Frank Gys 

en schepen Bart Van Scharen  

geven meer uitleg over hun beleid.

3

4

Inhuldiging Torenstraat
Onder het thema ‘Torenstraat-
Wijnegemsteenweg op stelten’ werd op 
7 oktober de nieuwe straat ingehuldigd. 
Onder begeleiding van feeërieke 
steltenlopers en de kleinste fanfare van het 
land gingen we in stoet richting Kerkplaats. 
Na een woordje van burgemeester Frank 
Gys en schepen Bart Van Scharen werd 
met alle aanwezige gemeenteraadsleden 
het lintje doorgeknipt. Daarna klonken 
alle inwoners op de vernieuwde én veilige 
straat.

Fietsstraten in 
Wommelgem
In de Rollebeekstraat, 
Moffenhoeven en 
Rooseweg, werd een 
proefproject rond 
fietsstraten opgestart. 
Fietsers hebben er voorrang, 
auto’s mogen niet inhalen 
en er mag maximaal 30 
km/u gereden worden. 
Momenteel is er een 
evaluatie van dit project 
aan de 
gang.

Camerabewaking 
fietsenstalling 
gemeentehuis
Na herhaalde meldingen van 
fietsdiefstal en beschadiging van 
fietsen is er nu camerabewaking 
aan de fietsenstalling aan het 
gemeentehuis. Binnenkort komen er ook camera’s 
aan Fort II.

Snelheidsremmers Uilenbaan
De snelheidsremmers aan de Uilenbaan zijn 
nu definitief. De energiezuinige ledverlichting 
zorgt voor een nog betere markering. Ook 
de oversteekplaats voor voetgangers naar het 
Koeiestraatje, de trage weg naar Wijnegem, is 
met een gele markering aangeduid. Dat komt de 
veiligheid ten goede.

Bart Van Scharen, schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Groen4



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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