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De kracht van mensen

Er zijn nog zekerheden in het leven. Na 
een mooie zomer, die weliswaar even 
op zich liet wachten, kleurt de herfst 
onze natuur in een prachtig pallet. 
Toch worden er ook heel wat zekerhe-
den ondergraven.

Onze vrede en welvaart worden 
alsmaar brozer. De zekerheid van een 
goede oude dag is al langer verdwe-
nen. U zal er zelf wat voor moeten 
doen. Een eigen huis is een goede 
spaarpot, maar de steeds strenger 
wordende bouwnormen ondermijnen 
de waarde van uw huis.

We werden gedwongen onze centen 
op de banken te zetten. Dat was veilig 
en je kon er zeker van zijn dat er 
jaarlijks wat intrest bij zou komen. Nu 
ziet het er naar uit dat wij de banken 
intrest gaan moeten betalen om ons 
geld te beheren. 

Maar gelukkig zijn we wel zeker van 
de kracht van mensen. Als mensen 
samen achter hun idealen staan, dan 
beweegt er wat. Als mensen samen 
werken en elkaar sterker maken, kan 
er veel weerstand overwonnen worden 
en kunnen er goede oplossingen op 
tafel komen.

Minder zekerheden houden ons scher-
per en alerter en maken het leven 
uitdagender. En laten ons misschien 
intenser genieten van de mooie mo-
menten. Want als u ervoor open staat, 
dan zijn er nog mooie momenten zat, 
dat is zeker.

Marc  
De Coninck,  
voorzitter

Onze babbeltenten zijn er voor iedereen. Wij komen overal. Elke wijk of buurt krijgt 
een persoonlijke uitnodiging, maar als u die dag niet vrij bent, kom dan naar een 
andere wijk op een ander moment. 
Wij ontvangen u graag!

De N-VA hecht veel waarde aan overleg 
en samenwerking met de Wijnegemnaren. 
Daarom organiseren we de babbeltenten. 
Met sommige buurten is er zelfs al een 
terugkerend overleg in het leven geroepen. 
En dat dat constructief kan zijn, blijkt uit 
het overleg met het Krommewijk Komitee. 
Afgevaardigden van die wijk hadden een 
idee voor een betere mobiliteit. Na positief 

advies van de politie bracht onze partij het 
dossier op het college. Vijf maanden later 
zijn de nieuwe wegmarkeringen een feit!  
Geef dus gerust ook suggesties, wij luis-
teren graag om Wijnegem aangenaam te 
maken. 
Waarom ziet u ons niet vaker in de 
krant? Kom naar onze babbeltent en voel 
ons aan de tand!

N-VA hecht belang aan uw mening! 

Ben je tussen 16 jaar  
en 30 jaar? 

Kom je amuseren en inspireren 
bij Jong N-VA. Je visie en ideeën 

kan je delen met gelijkgezinde 
vrienden. Wij garanderen  

een keitoffe ploeg!

Hou alvast deze data vrij tussen 14 en 16 uur:

  zaterdag 17 december op de Sint  
Sebastiaanplaats.

  zaterdag 18 maart 2017 in de H. Meeus-
straat

  zaterdag 17 juni 2017 op Zevenbunder.

  zaterdag 16 september 2017 einde 
Schoolstraat.

  zaterdag 16 december 2017 begin 
Reigerstraat.

  zaterdag 18 juni 2018 op het nieuwe 
Marktplein.

AGENDA BABBELTENTEN
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Info erfeniskwesties: 
vraag uw infobrochure 
Op 11 juni 2016 vond in het cultureel centrum 
in Wijnegem een namiddag plaats rond 
erfeniskwesties. Spreekster was An Vanalme. Er 
waren heel wat belangstellenden die het geweldig 
boeiend vonden. An beloofde voor een presentatie 
te zorgen.

Dit heeft ze inmiddels gedaan.
Wie deze presentatie wil ontvangen, geeft een seintje aan 
Lieve Kelders via lieve.kelders@n-va.be.

Optima in Wijnegem: 
Gesprek met Leen Wouters, schepen van Financiën

“De inwoners van Wijnegem zullen geen gevolgen 
ondervinden van het faillissement van Optima.”

Leen Wouters, schepen van Financiën

Leen, Wijnegem blijkt bij de grootste 
slachtoffers van het faillissement van 
Optima te zijn. Wat is er precies aan de 
hand? 
Leen: Op 15 juni hebben we vernomen 
dat het faillissement van de Optima Bank 
uitgesproken was door de Kamer van 
Koophandel in Gent. We zagen allemaal 
in dat dit een zeer ernstig dossier was en 
we voelden ons allemaal in de eerste plaats 
bedrogen. Wijnegem had immers eind 
2015 nog 3,1 miljoen euro belegd dat voor 
een korte periode op een termijnrekening 
geplaatst was in afwachting van 
schuldafbouw, bij een legitieme bank 
die door de toezichthouders nooit werd 
omschreven als onveilig. Dat dit kon 
gebeuren kunnen we nog steeds niet 
begrijpen.

Wat hebben jullie de voorbije maanden 
gedaan? Het faillissement is uitgesproken 
op 15 juni en pas begin september lazen 
we over de gevolgen in de krant? 
Allereerst heeft het college beslist om zo 
snel mogelijk onze advocaat op de zaak 
te zetten. Hij heeft ondertussen onze 
schuldvordering ingediend en hij heeft 

ook een gespecialiseerd advocatenkantoor 
onder de arm genomen. De beide 
kantoren hebben de voorbije maanden 
enkele scenario’s uitgewerkt waarmee we 
trachten ons geld terug te krijgen. 

Om voluit te kunnen zoeken naar 
oplossingen hebben we besloten er nog 
niet meteen mee naar buiten te komen. 
Wel hebben we vanaf dag één de leden 
van de commissie Financiën op de hoogte 
gebracht. Maar op aanraden van onze 
advocaten hebben we hen gevraagd er 
niet mee naar de pers te stappen. We 
respecteren het dan ook enorm dat zij 
de voorbije maanden dit dossier discreet 
hebben behandeld. Na heel veel lezen, 
navragen, rondbellen en nadenken weten 
we nu wel ongeveer welke opties we nog 
hebben en welke pistes doorlopende 
straatjes zijn. 

We lezen in de krant dat spaarders ver-
goed worden door het Garantiefonds. Hoe 
zit dat voor gemeenten? 
Wel dat is dus het jammere van de zaak. 
In feite is er weinig waar gemeenten op 
kunnen terugvallen. Lokale besturen zijn 

geen particuliere spaarders en bijgevolg 
hebben ze geen recht op een uitkering via 
het garantiefonds. Gemeenten worden 
gelijk behandeld met andere schuldeisers 
zoals leveranciers van elektriciteit. 
Wat we concreet gaan terugzien uit het 
faillissement is dus nog afwachten. 

Hoe denk jij dat dit afloopt? 
Optima Bank heeft ons bedrogen en 
in dat opzicht geloof ik erin dat we 
tenminste op termijn ons geld zullen 
terugkrijgen. Alleen kan dit wel eens 
jaren duren. Gelukkig zal dit voor 
de Wijnegemnaar geen gevolgen 
hebben, toch niet als het gaat over de 
dienstverlening of over de belastingen. 
De N-VA heeft bij het begin van de 
legislatuur gezegd dat we geen belastingen 
zouden verhogen en daar blijven we bij. 
De volgende maanden zullen we ons in 
het college en in de gemeenteraad beraden 
hoe we onze financiën in de toekomst 
zullen organiseren.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/wijnegem

… de Bananenbrug?
We hadden gehoopt dat tegen eind 2015 de lopende 
onderzoeken (het Milieu Effecten Rapport en de 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) afgerond zouden zijn. 
Jammer genoeg zijn nog niet alle documenten klaar. In het 
najaar zouden beide onderzoeken echter definitief moeten zijn. 
De officiële wens van het gemeentebestuur is nog steeds om 
een aparte brug te bouwen voor de auto’s en een aparte brug 
voor fietsers en voetgangers. Belangrijk is dat deze visie wordt 
gedeeld door de hele gemeenteraad en eveneens door NV De 
Scheepvaart. Goed nieuws is er ondertussen wel gekomen van 
De Lijn. Zij zouden hun vraag naar een tram in het centrum 
laten vallen. 

… de Open Bib?
In september is het bestek voor de renovatie van de Open Bib 
in de gemeenteraad goedgekeurd. Nu kan de zoektocht naar 
een geschikte aannemer starten. We verwachten dat de werken 
begin 2017 kunnen starten, zodat tegen de zomer ’t Gasthuis 
mooi vernieuwd is. Parallel met de renovatiewerken heeft de 
N-VA gevraagd om de energiehuishouding voor het gebouw 
grondig te bekijken. De onderhoudsfirma Cofely zal zo de 
werking van de verwarmingsketel verbeteren.  

… de Aldi in de Dorenboslaan?
De werken aan de Aldi aan de Dorenboslaan schieten goed op. 
Als het weer mee zit, worden de werkzaamheden in december 
afgerond. De nieuwe Aldi zou dan op 14 december openen. 

… het groen in onze gemeente?
Wijnegem wil een buffer zijn tegen de grote stad en deel 
uitmaken van de Voorkempen. Met weiden op de Fortvlakte 
en bossen aan Kasteel Ertbrugge houden we Deurne een 
beetje op afstand. Wijnegem heeft veel straten met mooie 
bomen. En hier en daar staan er sterke gezonde reuzen tussen. 
We zijn verbaasd als we al die groene vlekken zien op de 
luchtfoto. Maar als je terug op de begane grond staat, zie je dat 
deze enorme bomen door de jaren heen vaak hun eigen weg 
zijn gegaan. Ze duwen stoepen naar boven, belemmeren de 
straatverlichting en demotiveren het nut van zonnepanelen op 
daken.

Via onze babbeltenten horen we hierover vaak klachten. 
We gaan de situatie straat per straat in kaart brengen en 
ingrijpende en zichtbare veranderingen aanbrengen. Maar 
deze ingrepen zullen ook meer werk vragen aan onze 
groendienst van Wijnegem. En daar wringt het schoentje: 
Sinds enige tijd mag deze onderhoudsploeg geen gebruik meer 
maken van pesticiden, waardoor hun inzet om onze straten 
mooi en fraai te houden, veel meer uren en intenser werk 
vereist.

Daarom doen we via deze weg een 
oproep om mee te helpen aan een 

proper Wijnegem! 
Net zoals het verplichte sneeuwvegen in de winter, kan 
ieder voor zijn eigen deur wieden. Voor die winterklus heb 
je schoppen en borstels nodig. Om te wieden heb je alleen 
handschoenen en een emmertje nodig. We kunnen terug fier 
zijn op onze straat! En onze soms zeer fraaie voortuintjes ogen 
dan zoveel mooier! De groendienst heeft dan meer tijd voor 
die bomen en zal u dankbaar zijn.

De verandering in Wijnegem
Hoe zou het zijn met …

Pluk mee! 

En help mee aan een proper Wijnegem!

Wil u op de hoogte blijven van het recentste  
nieuws uit onze gemeente?

Bezoek de website van N-VA Wijnegem:
www.n-va.be/wijnegem
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  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


