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2016: een jaar met 366 dagen inzet voor uw gemeente
N-VA Wommelgem wenst u een gezond en vreugdevol 
2016. Dit jaar krijgen we een extra dag om het uitgestip-
pelde beleid verder om te zetten in tastbare resultaten. 
We zullen niet nalaten ons elk van die dagen doordacht 
en met veel energie én goesting in te zetten voor  
Wommelgem.

Na heel wat voorbereidend werk, de afgelopen jaren, zul-
len de maatregelen steeds concreter worden. Zo werd er 
in 2015 onder meer verder gewerkt aan het gemeentelijk 

patrimonium en infrastructuur, de 
mobiliteit, het sport- en informatie-
beleid én zoveel zaken meer. 

Ook N-VA Wommelgem zat niet 
stil. Zo mochten we het afgelopen 
jaar vele nieuwe Wommelgemse 
N-VA leden verwelkomen en was 
de opkomst voor tal van activitei-
ten overweldigend. Als kers op de 
taart was er de serene en boeiende 
toelichting van onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
Theo Francken. 

Ook zag in december onze nieuwe website het levens-
licht. Deze kan u (ook buiten de bezoekuren) bezoeken op 
www.n-va.be/wommelgem. 

In 2016 komt het beleid van uw N-VA-bestuursploeg 
op kruissnelheid. Zo wordt er op verschillende plaatsen 
gewerkt aan verbeterde (verkeers)infrastructuur, zullen de 
werken voor het nieuwe gemeentehuis starten en nemen 
we blijvend beslissingen waarbij ook gezonde publieke 
financiën centraal staan. 

Er wordt werk gemaakt van een warm Wommelgem met 
speciale aandacht voor onze jeugd, senioren, verenigingen 
en (sociale) huisvesting.

Tot slot heb ik ook het genoegen u namens het bestuur van 
N-VA Wommelgem uit te nodigen op onze Nieuwjaars-
brunch van zondag 7 februari 2016. Minister van Binnen-
landse Zaken Jan Jambon is  gastspreker en burgemeester 
Frank Gys geeft een woordje uitleg over de lokale politiek. 
We hopen u opnieuw massaal te mogen verwelkomen om 
te klinken op een prachtig jaar.

Vriendelijke groet,

Wouter Everaert
Voorzitter N-VA  
Wommelgem

N-VA WOMMELGEM
jaarlijkse

BRUNCH

Zaal Familia
Adolf Mortelmansstraat 18

Zondag 7 februari 2016

Brunch: 10.45 uur
Toespraken: 13.00 uur (vrije inkom)
Deelname: 15 € - kinderen < 12 jaar: 6 €

Gastspreker:
minister van Binnenlandse Zaken

JAN JAMBON
en burgemeester Frank Gys

Info en inschrijvingen:
Vóór 3 februari bij Martine Lambrechts
0496/12 36 32 - Sint Damiaanstraat 41
martine.lambrechts@n-va.be
BE43 3630 8781 9901
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De personenbelasting bedraagt voor het eerst 
in Wommelgem slechts vijf procent.  Zo komt 
Wommelgem in het koppeloton wat lage 
gemeentebelastingen in Vlaanderen betreft.

De besparingen van de afgelopen jaren en de nakende 
verhuis van onze administratie naar het nieuwe 
gemeentehuis, wat een aanzienlijke minderkost qua 
huisvesting teweegbrengt, stellen ons in staat om de 
belastingen nu reeds te verlagen.

GEEN POLITIEKE SPELLETJES
Onlangs stelde iemand me de vraag: “Is het politiek 
wel verstandig om de belastingverlaging halverwege 
deze legislatuur door te voeren. Zou het niet beter 
zijn om de belastingen juist voor de verkiezingen 
te laten zakken?” Misschien wel. Maar aan zulke 
politieke spelletjes doet de N-VA niet mee. Als 
inwoner van deze gemeente heeft u het recht op zo 
laag mogelijke belastingen en dit liever vandaag dan 
morgen.

Hebben we dan met zijn allen twee jaar te veel 
betaald? Zeker niet. Er moet eerst een taart gebakken 
worden vooraleer je ze kunt verdelen. Er dient 
immers geld in het laatje te komen voor de vele 
investeringen die de komende jaren gepland staan. 
Ondertussen hebben we ook een veel beter zicht op 
de investeringen en de actuele prijzen die momenteel 
door de aannemers aangerekend worden.

Misschien moet de vraag anders gesteld worden. 
Hebben we dan minstens 18 jaar onder vorig bestuur 
té veel betaald? Wie het schoentje past, trekke het 
aan….

ZO LAAG MOGELIJKE BELASTINGEN
Ook de geplande belasting op onbebouwde percelen 
is ondertussen van de tafel. De N-VA zal er blijven 
voor zorgen dat de belastingen zo laag mogelijk 
zullen staan, dat er verder bespaard wordt en dat 
er financiële ruimte zal blijven om de geplande 
investeringen door te voeren. 

We leggen de Torenstraat opnieuw aan en blijven 
inzetten op meer veilige fiets- en voetpaden. 
Daarnaast investeren we in een veilig Wommelgem 
voor zowel onze senioren als onze jongeren!

Besparen, belastingen  
verlagen en investeren:  
daar gaan wij voor

Frank Gys
Uw burgemeester

Warme oudejaarsavond voor onze 
hulpdiensten
Sta mij ten slotte toe om het jaar te beginnen met een 
ongelofelijke pluim te steken op de hoed/kepie/helm van 
onze hulpdiensten.

Op oudejaarsnacht kreeg ik plots een telefoontje van de 
brandweer betreft een woningbrand.
Bij aankomst ter plaatse waren onze spuitgasten volop 
bezig. De politie had daarvoor één van de bewoners op een 
originele manier uit de brand gered door met hun combi 
onder het venster te rijden. Ze zijn op het dak van de combi 
gaan staan en hebben zo de persoon uit zijn hachelijke 
situatie gered. 

Onze spuitgasten hadden enkele minuten later de situatie 
volledig onder controle. Alles werd opgeruimd en daarna 
konden ze zelf nog even van oudjaar genieten...of anders 
zalig het bedje in.

Prachtwerk! 

TOPKORPSEN waar we 365 (dit jaar 366!) dagen per jaar 
kunnen op rekenen!!

Tram 8 is een succes. De gemeente blijft 
aandringen bij de Lijn en de AWV om de 
infrastructuur naar de tramhalte te ver-
beteren voor fietsers en voetgangers. Het 
plaatsen van een oplaadpaal voor elektri-
sche voertuigen is alvast een meerwaarde.



Het Wommelgemse OCMW verkocht haar gronden 
aan de Beukenlaan. De Ideale Woning bouwt er 12 
sociale flats. In tegenstelling tot vele geruchten die 
de ronde doen verdwijnt het speelplein niet. Bij een 
controle is gebleken dat de speeltuigen niet meer 
voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. We plaatsen 
nieuwe veilige speeltoestellen tegenover de parking 
van WZC Sint-Jozef. Ook aan de voetballer(tje)s wordt 
gedacht. Het vernieuwde en veilige speelveld wordt 
verwacht nog vóór de eerste zomerdagen.

Heeft Wommelgem een tekort aan een cultuur-/
feestzaal? Al meer dan 20 jaar wordt hierover op 
het politieke Wommelgemse toneel geredetwist. 
Onderzoeksbureau Idea Consult kreeg de opdracht 
om de Wommelgemnaren hierover te bevragen via 
een online enquête. 433 geïnteresseerden vulden 
de vragenlijst in. In een tweede fase organiseerde 
het bureau rondetafelgesprekken waar dieper werd 
ingegaan op meningen die uit de bevraging naar 
voren kwamen. 

Na een grondige analyse van de verkregen gegevens, 
adviseert Idea Consult om een multifunctionele 

zaal te bouwen die voldoet aan de huidige normen. 
Denkend aan de toekomst doet N-VA Wommelgem 
er alles aan om dit project nog deze legislatuur te 
starten.

Speelplein achter  
Sint-Johannaschool  
verdwijnt niet!  

Multifunctionele Zaal

Ann Theys  
Schepen van Jeugd – Cultuur – Informatie
“Hier weldra een nieuw én veilig speelplein”

Door een zeer nauwe samenwerking tus-
sen Ann en de vzw St. Jansfeesten kennen 
deze een nieuwe én succesvolle doorstart.

Nieuws van N-VA Wommelgem

Onze babbelbank in de Torenstraat kende met ongeveer 
100 geïnteresseerden een groot succes. Belangrijkste  
gespreksonderwerp was uiteraard de voorziene  
heraanleg van de Torenstraat. 
 
Burgemeester Frank Gys en Schepen Bart Van Scharen 
gaven tekst en uitleg bij de voorziene plannen. Vragen 
en suggesties worden meegenomen naar het definitieve 
ontwerp.

N-VA Wommelgem nam deel aan Music For Live van Studio Brussel. Het goede doel was 
VZW Bednet, een organisatie die, via synchroon internetonderwijs, de klas letterlijk tot in de 
slaapkamer van langdurig of chronisch zieke kinderen brengt. Er werd samengewerkt met 
alle N-VA afdelingen en dit gaf een fantastisch resultaat van 36.400 Euro.

NIEUWS
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Wommelgem kreeg van het Rode Kruis de titel 
‘Gemeente met een Hart’, dankzij de inspanningen 
van schepen Alex Helsen. De actie om het aantal 
bloeddonoren te doen stijgen, loopt verder in 2016.  
Om nieuwe kandidaat-bloedgevers een extra duwtje 
in de rug te geven krijgen zij bij hun eerste bloedgift, 
en zolang de voorraad strekt, een cinematicket cadeau! 
Volgende bloedinzameling vindt plaats op maandag  
7 maart 2016 in de Schransweg 32. Zorg er mee voor 
dat alle tickets snel de deur uit zijn!

Geruime tijd werd er gepalaverd over de uitbreiding 
van dit gebouw. Oorspronkelijk zou K. Ternessse V.V. 
in eigen beheer, mits subsidies van de gemeente, deze 
uitbreiding realiseren. Toen de club eind 2014 besliste 
om af te zien van dat plan, is de gemeente in actie 
geschoten. Er werd een architectenbureau aangesteld 
dat een hedendaagse invulling zal geven aan dit 
project. Dit alles binnen het geraamde budget. Het 
einde van de werken wordt voorzien eind april!
De uitbreiding omvat:

•  6 extra kleedkamers die aansluiten op bestaande 
douchekamers

•  1 extra doucheruimte
•  Apart scheidsrechterslokaal
•  EHBO-ruimte
•  Berging
•  Vernieuwd/hersteld verwarmings- en 

ventilatiesysteem

Deze investeringen gebeuren om u op een aangename 
manier te laten sporten.

Er staan in Wommelgem verschillende sociale 
woningbouwprojecten in de steigers. Als 
Wommelgemnaar kom jij misschien in aanmerking 

voor een woning. De eerste stap die je dient te 
zetten is je inschrijven als kandidaat bij sociale 
huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’. 

Dankzij het goedgekeurde gemeentelijke lokale 
toewijzingsreglement maak je op deze manier 
als Wommelgemnaar meer kans om geselecteerd 
te worden. (contactgegevens De Ideale Woning 
Diksmuidelaan 276 - 2600 Berchem - tel. 03 320 29 70).

Gemeente met een hart

Uitbreiding kleedkamers 
Scheersel/Brieleke

Sociale woonbouwprojecten

Alex Helsen  
Schepen van Sport - Senioren - Sociale Zaken:
“Bouw kleedkamers schiet goed op.”

Na de succesvolle heraanleg van het voet-
balveld, in het voorjaar van 2015, wordt er 
werk gemaakt van een oplossing voor de 
wateroverlast op de atletiekpiste van Fort II 

In de loop van 2016 wil Wommelgem het 
label ‘Wommelgem Fair Trade Gemeente’ 
behalen. Met dank aan de vrijwilligers van 
de trekkersgroep.

De ‘traagste’ trage weg van Wommelgem 
is open voor het publiek. De wandel- en 
fietsverbinding tussen de Doornaardstraat 
en de Krommelei in Wijnegem is na een 
calvarietocht van enkele jaren eindelijk 
succesvol afgewerkt.

De hondenweide van het Fort II aan de 
begraafplaats zal met meer dan 200 m² 
worden uitgebreid. Zo kan uw viervoeter 
zich nog beter uitleven.
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Onder impuls van Bart Van Scharen heeft Wommelgem 
zich ingeschreven voor het fietscoaching-project van de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Experten gaan na 
waar en hoe bepaalde delen van onze fietsinfrastructuur 
verbeterd moeten worden. De resultaten hiervan 
zijn zeer binnenkort gekend. Ook de aanpak van de 
kerkwegeltjes met behulp van VZW Trage Wegen past in 
dit kader.

Het kaarthuisje aan de Laarstraat werd afgebroken. Het 
gebouw was in zeer slechte staat en het zou te  
veel kosten om over te gaan tot renovatie. De ontstane 
open ruimte kent nog geen concrete invulling!  
Ideeën zijn welkom bij onze mandatarissen of via  
info@wommelgem.be.

De werken in de Veldstraat zijn van start gegaan. De 
bewoners hebben op de buurtvergadering de plannen 
ingezien en er werd bijgestuurd waar nodig. Alle 
nutsvoorzieningen worden ondergronds ingepland en 
de straat krijgt energiezuinige LED-verlichting. 

De nieuwe riolering in de Veldstraat gaat eveneens 
gebruikt worden om het overtollige water van Fort II 
af te voeren. 

Wat de waterhuishouding op ’t Laar aanzienlijk moet 
verbeteren en binnenkort een oplossing moet bieden 
aan de wateroverlast in de kelders.

Fietscoaching project

Kaartershuisje Kandonklaar

Veldstraat en wateroverlast  
Kandonklaar eindelijk aangepakt

Bart Van Scharen  
Schepen van Openbare Werken - Ruimtelijke Orde-
ning - Mobiliteit - Groen:
“Geef uw idee voor de vrijgekomen ruimte.”

Het fietspad aan de Vremdesteenweg 
wordt heraangelegd en verbeterd. De 
provincie is akkoord met deze uitvoering 
zodat Wommelgem voor subsidies in aan-
merking komt.

Er komt een veilige en verlichte over-
steekplaats aan het fietsknooppunt van de 
Beemdkant. Daardoor wordt de snelheid 
op de Wijnegemsteenweg verlaagd naar 
70 km/u.




