
Veilig thuis in een welvarend Wommelgem

V.U.: HILDE BERCKMANS, IMMERSEELSTRAAT 33, 2160 WOMMELGEM

  wommelgem@n-va.be I  www.n-va.be/wommelgem I jaargang 2018 I nr. 2 I juni 

WOMMELGEM

Beste Wommelgemnaren,

Eerst en vooral een welgemeende dank 
voor de vele superideeën die zijn binnen-
gelopen. U bent een belangrijke inspira-
tiebron.

De ploeg die hiermee aan de slag gaat 
is al voor een deel gekend. In dit huis-
aan-huisblad vindt u opnieuw vijf nieuwe 
mensen terug die mee aan de kar gaan 
trekken, voorgesteld door onze burge-
meester. 

We kunnen ook trots vertellen dat  
Wommelgem goed vertegenwoordigd is op 
de provincieraadslijst. Onze steun heb je, 
Seppe Gys.

Verder zijn onze schepenen aan het woord. 
Zij zetten een belangrijk deel van hun 
verwezenlijkingen op een rij.

De N-VA wenst u een fijne, warme zomer 
toe. Wij hopen u te mogen begroeten 
ergens in ons mooie Wommelgem.

Hilde Berckmans 
Voorzitter N-VA Wommelgem

Steven Goorden, 45 jaar. Gehuwd en papa van twee geweldige  
dochters. Area manager bij een petrochemisch bedrijf. 
Ondervoorzitter N-VA Wommelgem.

Krystyna Van Eyndhoven, 54 jaar.  
Samenwonend, mama van drie kinderen, 

‘babcia’ van twee kleindochters en plusoma  
 van één kleindochter. Directeur van een 

Wommelgems woonzorgcentrum. N-VA-bestuurslid 
en lid van de werkgroep organisatie.

Seppe Gys kandidaat-provincieraadslid
Seppe Gys zal Wommelgem vertegenwoordigen op de provincie- 

raadslijst. Seppe is 27 jaar en woont samen met Britt. Hij is  
commercieel vertegenwoordiger bij een Italiaanse rederij in 
Antwerpen. 

Seppe is OCMW-raadslid in Wommelgem, ledenverantwoordelijke 
en voorzitter van Jong N-VA Wommelgem. Seppe staat op de 

zesde plaats van de kandidatenlijst voor de provincie Antwerpen.

Jonas Wouters, 23 jaar. 
Penningmeester N-VA 
Wommelgem en bestuurslid 
van Jong N-VA. Technicus 
ongediertepreventie.

Vera Govaerts, 53 jaar. 
Gehuwd en mama van 
twee kinderen. Directeur 
in basisschool  
Andromeda in Deurne.

Voorzitter Hilde Berckmans en burgemeester Frank Gys

Eric Willems, 57 jaar. 
Samenwonend en papa 
van twee kinderen. 
Productiespecialist/ 
assistent in de chemie.

Burgemeester Frank Gys stelt trots een tweede lichting 
nieuwe kandidaten voor
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Schepenen Ann Theys, 
Alex Helsen, burgemeester 
Frank Gys en schepen Bart 
Van Scharen blikken terug 
op hun realisaties van de 
voorbije jaren.

Jeugd
   Oganisatie van de jaarlijkse Buitenspeeldag.
   Mogelijkheid om speelstraten in te richten.
   Nieuwe speeltuin aan de Lode Zielenslaan en Beukenlaan.
   Jeugdlokalen brandveilig gemaakt, cursus EHBO en voedselvei-

ligheid voor de leiding.
   Plannen zijn opgemaakt voor een jeugdontmoetingscentrum.
   Jeugdatelier: werking opgestart voor +12-jarigen.
    Studeren in de bib tijdens de blokperiodes in december en juni.

Seniorenbeleid
   Optrekken werkingstoelage voor alle seniorenverenigingen. 
   Ondersteunen van dagverzorgingscentrum. 
   Huursubsidies om dienstencentrum ‘De Wimmilingen’ open te 

houden. 
   Inventarisatie en bijplaatsen waar nodig van zitbanken.
   Vlaanderen Feestweek (met seniorenshow) op de Kerkplaats 

rond 11 juli.
   Opwaardering van het seniorenfeest in Broechem.
   Opwaardering van de huldiging van onze huwelijksjubilarissen.
   Organiseren van gratis opleidingen: computerlessen, fietsher-

stellen, info successierechten, …Informatie
   De Wommelgemnaar zit in een nieuw én overzichtelijk kleedje.
   Gemeentelijke website gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt 

voor slechtzienden.
   Gemeentelijke Facebookpagina aangemaakt.
   Infopunt opgericht aan basisschool ’t Laar.
   Nieuwe look voor ‘Wegwijs in Wommelgem’.
   Crisiscommunicatieplan opgesteld.

Mobiliteit
   Opstart Fietsactieplan: fietstellingen, fietsomleiding bij werken 

én goede fietsenstalling bij evenementen.
   Veiligheidsactie 10 op 10 in alle scholen: hierdoor krijgen de 

scholen en de gemeente financiële ondersteuning van de 
provincie.

   Fietsexamenparcours voor en met alle scholen: een goed aange-
geven fiets‘leer’parcours, zodat oefenen op elk moment kan.

Woonbeleid
   Wommelgem zit op schema om het verplichte aantal sociale 

huurwoningen te behalen.
   Creëren van een lokaal toewijzingsreglement voor sociale  

woningen, waardoor Wommelgemnaren voorrang krijgen.
   Invoeren van leegstandsheffing om verkrotting van leegstaande 

woningen tegen te gaan.

Ruimtelijke ordening
   Een duidelijke, eerlijke en gelijkwaardige aanpak van bouw- 

vergunningen.
   Sociale woningen Volkaertslei: in gebruik zomer 2018.
   Snelle en vlotte inpassing in werking van omgevingsvergunning.
   Project nieuwbouw op AROP-site in St. Damiaanstraat met 28 

sociale betaalbare woningen: start 2018.
   Camerabewaking aan fietsenstalling gemeentehuis en Fort II.
   Hondenpoepactie: stickers op Rommeltrommels, meer Rommel-

trommels.

Sociale zaken
   Preventiecampagne CO-vergiftiging in samenwerking met de 

brandweer.
   Wommelgem ‘Hartveilige gemeente’: vijf AED-toestellen in 

Wommelgem. Extra inzet op het zoeken van nieuwe bloeddono-
ren leverde ons de titel ‘Gemeente met een Hart’ van het Rode 
Kruis Vlaanderen op.

   Erkenning Wommelgem als ‘Fair Trade Gemeente’ in 2016.
   Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking werden gevoelig 

opgetrokken.

Openbare werken
   Heraanleg Verbrandelei, De Reet en Vlasakker.
   Aanleg en vernieuwing voetpaden in Molenbeekstraat, Dhalia- 

straat, Fortbaan, Maria Clarastraat en Kerkplaats.
   Aanleg nieuwe fietspaden aan de Vremdesteenweg en Van 

Tichelenlei.
   Heraanleg Veldstraat, Van Tichelenlei, Cruyenveldebaan en 

Fortbaan.
   Heraanleg Torenstraat en Wijnegemsteenweg: snelheidscamera’s 

voor een veilige doorgang, geluidsvriendelijk wegdek.
   Aanleg rondpunt Ternesselei-Nijverheidsstraat: start eind 2018.
   Heraanleg Kerkplaats.
   Bushokjes in de Kaakstraat en de Torenstraat.
   Afvoerwater Fort II naar koude beek met als gevolg een dras-

tische vermindering van het aantal natte kelders op ‘t Laar en 
Fort II niet meer bedreigd door water.

   Verbeteren akoestiek in feestzaal Fort II.

Cultuur
   Polyvalente zaal aan het Brieleke, die gebruikt kan worden voor 

theater, culturele evenementen en feesten, is in uitvoering.
   Samenwerking ‘Bibburen’ met buurgemeenten.
   Hogere subsidies voor Sint-Jansfeesten en Kleine Bloemenstoet: 

twee Wommelgemse culturele hoogtepunten.
   Vlaamse feestweek rond 11 juli verder uitgebouwd.
   11 novemberviering in een nieuw kleedje.

Sportbeleid
   Nieuwe sportvloer in de turnzaal van gemeentelijke basisschool  

’t Laar.
   Aankoop pannavoetbalkooi die toert langs de Wommelgemse 

speelpleintjes.
   Nieuwe verlichting op C-terrein van Ternesse en op voetbalveld  

Fort II.
   Uitbreiding kleedkamers voor de recreatieve voetbalploegen op het 

Brieleke van vier naar tien.
   Renovatie en meerjarig onderhoudscontract voetbalveld, atletiek- 

piste en petanquebanen Fort II.
   Ontwerp en opstart herinrichting B-terrein Scheersel tot sport-, 

spel- en recreatiezone.
   Aangepaste en verbeterde subsidiereglementen voor onze vereni-

gingen.
   Vernieuwde aanpak kampioenenviering met online verkiezing sport-

ploeg, belofte en sporter van het jaar.
   Sporthal Brieleke in eigen beheer sinds juli 2016.
     - Vervanging tl-lampen naar heldere en zuinige ledverlichting.
     - Nieuwe zuinige verwarmingsketel.
     - Nieuwe concessionaris.



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


