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Geachte lezer,
Het voorjaar kondigt zich weer aan. De dagen worden langer en we voelen nieuwe energie in ons opbruisen. We voelen ons optimis-
tischer. De toekomst ziet er veelbelovend uit. Het is heel prettig nieuwe ideeën te voelen opborrelen. Maar we mogen de reflex niet 
verliezen om ze aan de realiteit te toetsen. Onze verwachtingen afstemmen op het onmogelijke leidt tot teleurstelling en frustratie. 
Bekijk dus de dingen eens wat meer vanuit een ander perspectief. Een bredere kijk op de situatie kan verhelderend werken. 

Er wordt vaak over materiële armoede gesproken, maar ik zie ook vaak geestelijke armoede. Mensen die hun 
verwachtingen niet afstemmen op de realiteit, die zich laten verblinden door wat anderen meer hebben dan zij, 
maar die absoluut niet willen zien wat die ander minder heeft. We zien de lente en zomer tegemoet en zullen 
dat zalige gevoel koesteren als de zon door de wolken breekt. En dat is onze boodschap: breek door de wolken! 
Zoek zelf mee naar oplossingen en wacht niet op iemand anders die het voor u zal doen. Kom eens naar één van 
die babbeltenten of andere ontmoetingsmomenten en laten we eens van gedachten wisselen. We zullen er zeker 
beide wat van opsteken. Ik wens u zalige voorjaarsdagen en  
verhelderende ingevingen.  Marc De Coninck, voorzitter

 Op 21 april vanaf 18 uur begroeten we jullie 
in zaal De Schuur (Wommelgemsesteenweg 
16a) voor onze Kaas- en Wijnavond. U kan 
ook kiezen voor een gevarieerde charcuterie-
schotel. Dit alles voor de prijs van 22 euro 
voor volwassenen en 11 euro voor kinderen. 
Waag ook uw kans op onze tombola met als 
hoofdprijs een reisbon voor 300 euro. Als 
afsluiter zingen we mee met het koor ‘De 
lange asem!’. Inschrijven kan tot 10 april op 
het rekeningnummer BE93-973019587667, 
met vermelding van uw naam, aantal vol-
wassenen en kinderen en uw keuze (kaas of 
charcuterie).

Op 20 mei  om 14 u in de conferen-
tiezaal  van ’t Gasthuis zal Valerie 
Van Peel ons inzage geven in het 
drugsbeleid. Valerie is Kamerlid en 
OCMW-voorzitter in Kapellen.

Inkom is gratis!

 Als kers op de taart komt minister 
van Binnenlandse Zaken en Veilig-
heid Jan Jambon spreken over de po-
litieke actualiteit. Deze bijeenkomst 
gaat door op 15 oktober. 

Zet deze datum al met stip in uw 
agenda! Meer informatie over deze 
activiteiten vind je in een volgend 
huis-aan-huisblad!

Wees erbij op onze volgende activiteiten
Na onze geslaagde wafelenbak van 12 februari plannen we dit jaar nog drie topactiviteiten voor 
leden en niet-leden.
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Belastingdruk daalt in Wijnegem 
Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad voor de verlaging van het tarief 
van de aanvullende personenbelasting. Vanaf 1 januari geldt in Wijne-
gem een tarief van 5,5 procent in plaats van 7 procent. Dit ligt ver onder 
het Vlaamse gemiddelde, dat 7,24 procent bedraagt. 
Een Wijnegemnaar met een gemiddeld 
inkomen zal hierdoor bij zijn aangifte voor 
2017 (inkomsten 2016) zo’n 250 euro over-
houden op zijn loon. Voor het merendeel 
van de gezinnen compenseert dat ruim de 
meerkost van de stijging van de opcentie-
men in de onroerende voorheffing (van 
1175 naar 1350).

De N-VA is tevreden dat er ook voor de 
bedrijven een compensatie gekomen is. 
Sinds 1 januari is namelijk ook de belasting 
op drijfkracht afgeschaft, een belasting op 
de aandrijving van machines. Verschillende 
belangenverenigingen vroegen al jaren om 
die ouderwetse belasting af te schaffen. Met 
de N-VA in het bestuur is dit eindelijk een 
feit.

Loon naar werken
Gemeentelijke recepties die betaald werden door privésponsors, belangenvermenging bij openbare aanbeste-
dingen, zitjes in intercommunales die exuberant vergoed worden … u las het de voorbije maanden allemaal 
in de pers. Berichten waar we als politici van door de grond zouden zakken.

Maar velen van ons denken ook: “goed dat erover gepraat 
wordt”. Want als schepen in een kleine gemeente krijg je geen 
toploon. Ook zitjes in intercommunales hebben een maximum 
van 205 euro per zitting. En dat zijn al de uitzonderingen. De 
meeste posities in samenwerkingsverbanden zijn helemaal niet 
bezoldigd. En die samenwerking is belangrijk, zeker voor een 
kleine gemeente als Wijnegem. We doen dit voor afval, erfgoed, 
sport, woonbeleid … allemaal voorbeelden waarin we door 
schaalvergroting efficiënter kunnen werken en vaak ook kosten 
kunnen drukken. 

Uiteraard zijn de voorbeelden die we lezen in de krant verfoei-
lijk. We zijn dan ook blij met het initiatief van N-VA minister 
Homans om meer transparantie te brengen in al die samenwer-

kingsverbanden en de vergoedingen die ermee gepaard gaan. 
Zal daarmee altijd alle misbruik kunnen vermeden worden? 
Wellicht niet. Maar we zijn ervan overtuigd dat de overgrote 
meerderheid van politici op verschillende niveaus zich dag in 
dag uit inzetten om de taak die hen werd toegewezen zo goed 
mogelijk uit te voeren. Daarin verschilt een mandataris niet van 
een bedrijfsleider, bediende of arbeider. Je doet je werk naar eer 
en geweten. 

Het is in de eerste plaats dan ook een zaak van eigen politieke 
ethiek en respect voor deontologie. Je beslist zelf welke keuzes 
je maakt, in welke organisaties je stapt, wat je ermee verdient en 
wat je daarmee doet. Wat de N-VA-bestuursleden in Wijnegem 
krijgen, kan je lezen op onze website www.n-va.be/wijnegem.

Gemeentelijke  
fusies 

Wijnegem wil liefst een zelfstandige ge-
meente blijven. Maar de Vlaamse Rege-
ring stuurt aan op nieuwe fusies tussen 
gemeenten. Hoewel er van verplichte 
fusies (nog) geen sprake is, ondersteunt 
de Vlaamse overheid nu al gemeenten die 
werk willen maken van een vrijwillige 
fusie. 

N-VA Wijnegem wil zeker haar huiswerk 
maken en alle opties onderzoeken. Belang-
rijk daarbij is dat we een gedwongen fusie 
te allen tijde willen vermijden. Daarom 
vinden we het belangrijk dat alle partijen 
nu al mee aan de tafel zitten om mee na 

te denken over de toekomst. Wat betekent 
een fusie voor Wijnegem? En met welke 
gemeente(n) heeft Wijnegem de beste 
‘match’? Wat zijn onze troeven en uitda-
gingen? Hoewel de naam “Antwerpen” in 
de pers nogal vaak genoemd wordt, is er 
zeker geen voorliefde om bij Antwerpen 
te gaan. Ook buurgemeenten als Schoten, 
Schilde en Wommelgem zijn mogelijke 
partners in een fusieverhaal. Maar wij, en 
wellicht alle andere partijen, willen geen 
overhaaste beslissing. En één ding staat 
voorop: de Wijnegemnaar moet er beter 
van worden. 



3

www.n-va.be/wijnegem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Subsidiedossier Vlemincktoren naar Brussel
Voor de zomervakantie wordt het subsidiedossier voor de restauratie van de Vlemincktoren afgerond en kan het na 
goedkeuring in de gemeenteraad ingediend worden bij de Vlaamse overheidsdienst Onroerend Erfgoed. Zoals u kon lezen 
in een vorige editie van dit blad, zal onze gemeente van de minister een erfgoedpremie ontvangen als hij aanvaardt dat 
de werken hoogdringend zijn. Die premie bedraagt voor gemeentelijke monumenten 80 procent van de subsidieerbare 
kosten. Na de zomer verwachten we antwoord, zodat we hopelijk nog dit jaar of begin 2018 met de restauratie kunnen 
starten. Tot dan houden we onze vingers dus gekruist!

Nieuw inspraakmoment 
duurzame wijk De Werve 
Hoef
Op de gemeenteraad van 20 februari stelden de ar-
chitecten van het Masterplan de wijzigingen voor in 
het Masterplan voor de Werve Hoef. De wijzigingen 
hebben hoofdzakelijk betrekking op de vorm van 
de velden en de inplanting van het gebouw voor de 
CSA-boerderij, de ontsluiting van het domein voor 
fietsers en automobilisten en de invulling van het 
openbaar domein. 

Vooraleer het plan definitief is, zal er nog een inspraakmoment 
plaatsvinden. Hou hiervoor zeker de N-VA-website in het oog! 
Wie een lokale binding heeft, krijgt voor de huurwoningen voor-
rang bij de toewijzing. Aangezien de N-VA het heel belangrijk 

vindt dat Wijnegemnaars hier in dit domein een nieuwe woonst 
kunnen vinden, roepen we iedereen op om na te gaan of u in 
aanmerking komt voor een sociale of een bescheiden woning. 
Alle informatie hierrond kan u elke woensdagvoormiddag vra-
gen aan het WoonInfoPunt op het gemeentehuis.

Inhuldiging vlinderboom 
Bij het begin van de lente kreeg de begraafplaats van Wijnegem er een nieu-
we boom bij.  Op die dag werd namelijk de vlinderboom ingehuldigd, een 
herdenkingsplek voor baby’s die levenloos geboren worden of minder dan 
twaalf weken leven.

In de vlinderboom werden symbolisch een aantal vlinders in verschillende 
kleuren aangebracht om de diversiteit te accentueren. Ouders kunnen er 
bloemen neerleggen, maar kunnen geen gepersonaliseerd aandenken achter-
laten. 

De vlinderboom was een initiatief van N-VA-fractievoorzitster Lieve Kelders. 
Het prachtig smeedijzeren kunstwerk is van de hand van 

kunstenaar Luc Smets. 

De boom staat vlakbij het kinderpark, 
dat voorbehouden is als laatste rustplaats 
voor levenloos geboren baby’s vanaf 12 
weken tot kindjes van 7 jaar.  

 

Ik mocht je niet kennen
 

Een naam had ik al gegevenAan jou, mijn welkomkindIk mocht je niet in mijn armen houdenJij, mijn ongeboren levenBij deze boom krijg jij een warm plekjeOm je nooit te vergeten
 

Jij vlindertje van me.



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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