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Verandering

Sportcentrum Brieleke 
De vorige concessiehouder van de 
sporthal kreeg een jaarlijkse toelage van 
163 000 euro. Dat is bijna 500 euro per 
dag! Er was, ondanks zo bepaald in de 
voorwaarden, geen ruimte om een reserve 
aan te leggen die eventuele grote onder-
houdskosten kon opvangen. Het volledige 
bedrag was nodig om de exploitatie rond 
te krijgen. Wij bewijzen dat het met véél 
minder kan! 

Alex Helsen,  
schepen van Sport, 
Senioren en Sociaal 
Beleid

Verandering

Nieuwe Cultuur-/Feest-
zaal
Wat we bij de vorige gemeenteraadsver-
kiezing beloofden maken we nu ook waar! 

Na 24 jaar geleuter is de architect volop 
aan het tekenen aan de plannen voor de 
Cultuur- en Feestzaal aan het Brieleke. 

Ann Theys,  
schepen van Jeugd, 
Cultuur en Infor-
matie

Verandering

Torenstraat wordt  
eindelijk modern  
én veilig
Kijk vlug op bladzijde 3 voor meer uitleg. 

Bart Van Scha-
ren,  
schepen van 
Openbare Werken, 
Mobiliteit, Ruim-
telijke Ordening en 
Groen

Verandering

Criminaliteitscijfers 
drastisch gedaald  
tussen 2014 en 2016
Als we de drie categorieën nemen die in 
het verleden het vaakst gebruikt werden 
als parameter geldt de volgende tendens.

  Diefstal in woning: min 22 percent
  Diefstal uit voertuig: min 29 percent
  Diefstal van voertuig: min 33 percent

De cijfers van 2014 lagen ook al lager dan 
2012, dus we zien een daling van onge-
veer 40 percent op vier jaar. Natuurlijk 
blijft elk crimineel feit er een teveel.

Nieuw vanaf 2017 is de toegenomen focus 
op drugs in onze politiezone. Door de 
zerotolerantie in Antwerpen verschuift 
dit probleem meer en meer naar de rand. 
Dat willen ze zoveel mogelijk afblokken. 
Daarom is er binnen de recherche-afde-
ling een speciale cel opgericht. 

Frank Gys,  
Burgemeester

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

Jaarlijkse BBQ op  
zondag 18 juni 2017
Aperitief vanaf 11:30 uur.
Zaal Familia.
Adolf Mortelmansstraat 18
meer info: www.n-va.be/wommelgem

Met gastspreker: Europees  Parlementslid Mark Demesmaeker
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Denken durven doen ... met de helft van de poen!
Een sportcentrum beheren kost geld. Maar nu betaalt de 
Wommelgemnaar een pak minder dan de jaren voorheen.  
En u krijgt ook meer waar voor uw geld. 

Sinds eind vorig jaar is de gemeente, dank 
zij de volgehouden inspanning van N-VA 
Wommelgem, eigenaar van sportcentrum 
Brieleke. De vorige concessiehouder 
had geen budgetten voorzien voor grote 
onderhoudswerken. Zo bleef er ons geen 
andere keuze dan het sportcentrum in 
eigen beheer te nemen. Wat we aantroffen, 
tartte alle verbeelding. Het centrum 
voldeed helemaal niet aan de huidige 
normen qua beveiliging, brandpreventie 
en uitrusting. Dus hebben we de koe bij de 
horens gevat. 

  Er werd geïnvesteerd in nieuw 
keukenmateriaal

  Frigo’s en tapinstallatie werden hersteld
  Verstopte afvoeren van sanitair werden 

ontstopt en vetputten gereinigd
  Schuifdeuren werden hersteld
  Een modern brand- en anti-

inbraaksysteem met toegangscontrole 
werd geïnstalleerd.

  Klein sportmateriaal werd/wordt 
vervangen, aangekocht of hersteld.

  Meegenomen spiegels uit de 
danszalen zijn vervangen door nieuwe 
exemplaren.

  Een muziekinstallatie is 
aangekocht en nieuwe verlichting 
in de kleine danszaal opgehangen.

  De tl-verlichting in de sporthal 
werd vervangen (ongeveer de 
helft van de lampen was stuk) door 
energiezuinige LED verlichting. 

  De verankering van de 
zaalvoetbaldoelen werd hersteld

  Volleybalclub Woka beschikt nu over 
enkele gloednieuwe professionele 
volleybalnetten. 

  Nieuwe beschermnetten voor de ramen 
van de cafetaria en de bergingen zijn 
geïnstalleerd.

U ziet, wij zorgen ervoor dat de gebruikers 
van ons sportcentrum eindelijk krijgen 
waar ze recht op hebben: een verzorgde 
infrastructuur met materiaal dat in 
optimale staat verkeerd.

Goed om weten: alle clubs die vroeger in 
het sportcomplex aanwezig waren gaan 
gewoon verder met hun activiteiten. 
We mochten ondertussen ook al een 
aantal nieuwe clubs verwelkomen. De 
clubs hebben in de sportdienst eindelijk 

een aanspreekpunt gevonden waar hun 
opmerkingen ernstig worden genomen. 

Het aanstellen van een conciërge 
maakt het contact tussen gemeente en 
gebruikers veel directer, zodat vragen en 
opmerkingen sneller naar oplossingen 
leiden.

Beste Wommelgemnaar, ons sportcentrum 
wordt eindelijk beheerd zoals het moet. 
Iedereen is welkom om vast te stellen dat 
ons sportcentrum een mooie doorstart 
heeft 
gemaakt!
 
Alex 
Helsen

Wommelgem is Fair Trade gemeente
Op 1 januari 2017 behaalde Wommelgem het ‘Fairtrade label’. Alex Helsen, onze schepen van onder meer Sociaal Beleid heeft, samen 
met een trekkersgroep, vier jaar gewerkt om als gemeente aan zes criteria te voldoen. (zie www.fairtradegemeenten.be). 

We danken de handelaars en organisaties die mee op de kar sprongen. Het eerste Fairtrade bord werd overhandigd tijdens de  
nieuwjaarsreceptie. Weldra ziet u dit bord aan de invalswegen en op enkele belangrijke plaatsen in onze gemeente. Van de 308  
gemeenten is Wommelgem de 175ste die dit label uitgereikt kreeg

Wommelgem hartveilige en  
hartvriendelijke gemeente
Wommelgem beschikt nu over drie AED toe-
stellen (hartmassagetoestel) die je leven kunnen 
redden. Je vindt ze aan het Brieleke, ingang Fort 
II en het oude gemeentehuis, 

Weldra komen er twee toestellen bij :aan ’t Can-
doncske en op de Ternesselei ter hoogte van de 
twee tennisclubs.

Goed om te weten:  
onderhoud voet- en 
fietspaden
We trokken in 2016 300 000 euro uit 
voor buitengewone onderhoudswerken 
aan voet- en fietspaden. Dit bedrag 
houden we jaarlijks aan in 2017 tot en 
met 2019.
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We hebben het beloofd en we doen het ook: De heraanleg van de 
Torenstraat zal midden 2017 een feit zijn. Bovendien wordt ook het 
gedeelte van de Wijnegemsteenweg tot aan de brug mee aangepakt.

De werken aan de nutsleidingen werden in november afgerond. 
Het wegdek wordt volledig in asfalt uitgevoerd, met langs 
beide zijden zeer brede okerkleurige fietssuggestiestroken. 
De voetpaden zullen overal minstens 1,5 meter breed zijn. De 
kruisingen aan de zijstraten worden ook duidelijk aangegeven in 
okerkleur. Een verkeersplateau is voorzien in de zone 30 aan de 
St Johannaschool. In deze zone zullen geen of zeer lage drempels 
voorkomen. De snelheid in de zone 30 en in de zone 50 wordt 
gehandhaafd met speciale camera’s en slimme verkeerslichten 
(de eerste in de gemeente Wommelgem!). 

Het zwaar verkeer, uitgezonderd de lijnbus, wordt maximaal 
afgeleid naar de industriezone Kapelleveld. De aanleg van 
een ‘vrachtwagensluis’ op de Wijnegemsteenweg zal hier voor 
zorgen. 

De bewoners van de Torenstraat en Wijnegemsteenweg maakten 
tijdens een inspraakvergadering kennis met het voorontwerp en 

gaven hun op- en aanmerkingen door. Deze werden mee, in de 
mate van het mogelijke, verwerkt in het definitieve plan. 

De Veldstraat is plechtig 
ingehuldigd. Het is nu een moderne 
én milieubewuste straat met 

ledverlichting én gescheiden riolering. 

Het nieuwe fietspad is ook 
ingehuldigd. Er ligt een prachtig en 
veilig fietspad. Nu is het wachten op 
de gemeente Boechout om het verder 

door te trekken richting Vremde.

 Bart Van Scharen

We investeerden 169 000 euro in het gemeentelijk wagenpark. De gekende 
oranje vloot werd vervangen door vier witte milieuvriendelijkere voertuigen 
die op AdBlue diesel rijden en 1 bestelwagen die op aardgas rijdt.

 De nieuwe gemeentevoertuigen rijden op AdBlue diesel, eentje op aardgas.

'Ideale woning' bouwt sociaal in Beukenlaan, bonus 
voor Wommelgemnaar!
Het OCMW had sinds lange tijd het plan opgevat om in de Beukenlaan sociale woningen op te trekken.  
1 300 000 euro stond daarvoor geparkeerd op een rekening met de naam 'bestemde gelden'. Dit bedrag werd 
bijeengebracht door overschotten op het OCMW-budget van verschillende jaren.

Omdat iedere gemeente in Vlaanderen moet voldoen aan een 
'Bindend Sociaal Objectief ' (BSO), werden de gronden in de 
Beukenlaan vorig jaar verkocht aan De Ideale Woning. Enkel 
wanneer een erkende sociale huisvestingsmaatschappij zulke 
woningen bouwt, komen deze ook in aanmerking als sociale wo-
ning en tellen zij mee om ons objectief te behalen tegen 2023. De 
opbrengst van deze verkoop bedroeg 500 000 euro en kan door 
het OCMW de komende jaren als investeringsbudget worden 

gebruikt. Het opzij zetten van 1 300 000 euro schoot zijn doel 
als 'bestemd geld' dus voorbij. Zowel de OCMW raadsleden als 
de gemeenteraadsleden van de N-VA waren sinds geruime tijd 
vragende partij om deze bestemde gelden terug te geven aan de 
gemeente. Na herhaald overleg in de OCMW-raad stemde onze 
coalitiepartner uiteindelijk in met de overdracht van de gelden 
naar de gemeentekas. Deze gelden zullen gebruikt worden om de 
multifunctionele uitbreiding aan het Brieleke mee te financieren.

 Etienne Swaans, Hilde Berckmans 
en Seppe Gys
OCMW-raadsleden



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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 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:     /     /
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