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Beste lezer,
Het zal ons in 2018 niet ontbreken aan uitdagingen. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober steken er zeker bovenuit.  
Kijk om u heen. De Verandering werkt echt! De economie groeit. De koopkracht stijgt dankzij de taxshift. De vennootschaps- 
belasting wordt aangepast. Er wordt geïnvesteerd in veiligheid. Er is aandacht voor dierenwelzijn. Mobiliteit staat hoog op de  
agenda … Maar ook in Wijnegem maken wij het verschil!

  De Vlemincktoren wordt gerestaureerd.
  De subsidie voor de nieuwe school is binnen.
  De Werve Hoef, een site met een 300-tal woningen, wordt  

een duurzame wijk.
  Domein De Leeuw wordt een aantrekkelijk sport- en  

speeldomein.
  De woonzorgcentra van Schoten en Wijnegem gaan  

samenwerken. De werking wordt efficiënter, de dienst- 
verlening behoudt haar kwaliteit. 

De opsomming is verre van volledig. Op pagina 2 en 3 leest u 
meer over de realisaties in deze bestuursperiode. En we werken 
verder aan een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid. Aan een 
veilige thuis in een welvarend Vlaanderen, in een welvarend 
Wijnegem.

Dat is wat de N-VA u biedt. In het nieuwe jaar zal het zeker van 
belang zijn deze overtuiging uit te dragen.

N-VA Wijnegem wenst u het allerbeste voor 2018, met een goede 
gezondheid voorop en de overtuiging dat we de uitdagingen van 
de toekomst op de beste manier zullen aanpakken.

Nog veel leesgenot.

Wafelbak 11 maart, 14-17 uur

Het Lazaret (GC ’t Gasthuis)
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
Kom een wafel eten gebakken door onze burgemeester. Politiek is 
duidelijk niet het enige waar hij goed in is, hij bakt er iets van!  We 
hebben heel wat stof om over te praten: vijf jaar bestuur in Wijnegem 
met al vele veranderingen, het verkiezingsjaar, de toekomstplannen … 
Als we tussendoor maar niet vergeten te smullen!

Vrouwenavond ‘Vrouwen en politiek’
21 februari om 20 uur
Conferentiezaal (GC ’t Gasthuis)
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

Bent u geïnteresseerd in het bestuur van de gemeente? Hebt 
u interessante ideeën voor uw straat of wijk? Vrouwen hebben 
vaak een andere invalshoek en daarom nodigen we graag alle 
(Wijnegemse) dames uit. We maken er een gezellige babbel van, 
met een hapje en een drankje. 

Afdelingscoördinator van de N-VA Sanne 
Descamps zal samen met de vrouwelijke 
bestuursleden van N-VA Wijnegem alle 
vragen over vrouwen in de politiek 
beantwoorden. 

Agenda

  Marc De Coninck 
voorzitter N-VA Wijnegem
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Fietsparkings en 
kortparkeren
Op de Turnhoutsebaan werden op verschillende plaatsen 
fietsparkings aangelegd. Tevens werden parkeerplaatsen 
voorzien voor kortparkeren.

Aanleg trage weg
Samen met de gemeente Wommelgem 
werd een trage weg aangelegd tussen de 
Doornaardstraat en de Krommelei. Er 
werd een brug over de Schijn gebouwd 
om fietsers en voetgangers een kortere en 
rustigere weg aan te bieden tussen beide 
gemeenten.

“Verder samenwerken aan  

een leefbaar Wijnegem.”
Paul Van Dael, schepen van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, 

Milieuvergunningen, Gebouwen en Erfgoed, Toerisme en Sport.

Sterretjesweide en 
vlinderboom
Achteraan het kerkhof richtten we een sterretjesweide 
in. Op die weide kwam er op initiatief van N-VA-
fractievoorzitter Lieve Kelders ook een vlinderboom als 
herinnering voor levenloos geboren kinderen, ongeacht 
de duur van de zwangerschap. De boom werd ontworpen 
door een plaatselijke kunstenaar.

Erepark 
volledig 
vernieuwd
Het erepark voor de 
gesneuvelden en oud-
strijders van beide 
wereldoorlogen werd 
volledig vernieuwd. Er 
kwamen nieuwe zerken 
en de foto’s werden 
opgefrist. 

Zorgcontainer en woningen voor 
personen met dementie
Het schepencollege van Wijnegem gaat mee op zoek naar oplossingen voor de 
vergrijzing. Zo keurde het de bouw van een aantal kleinschalige woningen voor 
personen met dementie op een perceel in de Schoolstraat goed. In de Kasteellei 
werd een tijdelijke bouwvergunning afgeleverd voor een ‘zorgcontainer’.

Fietsstraten
Om de veiligheid van de schoolgaande 
jeugd te bevorderen, werden fietsstraten 
ingericht in de schoolomgeving. De 
fietsers hebben hier voorrang op de 
automobilisten, waardoor die laatsten 
hun snelheid beperken.

Stedenbouwkundige beleidslijn
Het schepencollege stelde een stedenbouwkundige beleidslijn op. Die 
nieuwe beleidslijn is een leidraad voor de stedenbouwkundig ambtenaar 
bij het beoordelen of adviseren van stedenbouwkundige aanvragen. De 
beleidslijn wordt toegepast in de besprekingen met toekomstige bouwers, 
verbouwers en projectontwikkelaars.

Nieuwe school
Aangezien de capaciteit van de huidige gemeenteschool niet meer voldoet, 
besliste het gemeentebestuur om een nieuwe school te bouwen. Verschillende 
locaties werden overwogen, maar uiteindelijk was het behoud van de huidige site 
de beste optie. Ook de manier van samenwerken met het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap (het vroegere gemeenschapsonderwijs) werd bestudeerd.

Samenwerking loont
Voor het uitbouwen van een intercommunaal 
zwembad worden de nodige stappen gezet. Wij 
hopen dat de ons omringende gemeenten het 
belang van deze samenwerking inzien. Samen 
met verenigingen zoeken we naar een goede 
invulling van de ruimte die vrijkomt nadat het 
zwembad gesloten zal zijn. Voor de Wijnegemse 
sportverenigingen worden bijkomende 
accommodaties voorzien: op het terrein van De 
Leeuw, in de nieuw te bouwen school en zoals al 
aangehaald in de plaats van het zwembad.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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