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Maarten Janssens kandidaat bij 
gemeenteraadsverkiezingen
Maarten is geboren op 13 mei 1987. Hij 
ging naar school in onze gemeente en 
bracht heel zijn jeugd door in de Chiro 
van Wijnegem, eerst als lid later als leider. 
Maarten is leraar aardrijkskunde, geschie-
denis en economie en geeft al tien jaar les 
in het PIVA in Antwerpen.

Een van Maartens passies is reizen. In 
2014 en 2015 nam hij twee jaar loopbaan-
onderbreking om voor TUI te werken. 
“Zo kreeg ik de kans om te kunnen wonen 
en werken in andere landen. Zo woonde 
ik in Marrakesh, Mallorca, Gran Canaria 
en Griekenland, waar ik kennismaakte 
met andere culturen.”

In 2017 heeft Maarten van deze passie ook 
in België zijn beroep kunnen maken. Hij 
werd coördinator internationalisering. Zo 
zorgt hij voor verschillende buitenlandse 
projecten en is hij verantwoordelijk voor 
de Erasmusstudenten uit verschillende 
landen. Hij kan nu naast het lesgeven ook 
zijn andere passie doorgeven aan de jeugd.

Maarten is al van jongs af geïnteresseerd 
in de politiek. Zo was hij verschillende 
jaren voorzitter van de jeugdraad van 
Wijnegem. “Nu wil ik graag de N-VA-
ploeg versterken en me mee inzetten voor 
Wijnegem.”

“De N-VA blijft werken 
aan de Verandering in 
Wijnegem. Ook voor de 
jeugd.” 
Maarten Janssens

Beste lezer,

De dagen beginnen weer te lengen, het 
voorjaar brengt ons nieuwe energie.  
Energie die we nodig hebben om de 
uitdagingen die ons te wachten staan  
aan te gaan.

We werken naarstig verder om het leven 
in Wijnegem nog aangenamer te maken. 
We blijven ons inzetten om het dorpse 
karakter van Wijnegem te behouden, de 
inwoners te verbinden en het verenigings-
leven te versterken. Ook aan mobiliteit en 
veiligheid blijven we aandacht besteden. 
En we werken constructief samen met 
ondernemers en handelaren.

Op onze wafelbak bleek dat heel wat  
mensen onze aanpak waarderen. Het 
wordt almaar duidelijker dat de Verande-
ring werkt. Maar het kan altijd beter en 
daarvan zijn we ons bewust. Het is dan 
ook een goede zaak dat we nieuwe  
mensen ontmoeten en over de gemeente- 
grenzen heen kijken hoe daar bepaalde 
uitdagingen worden aangepakt.

Er ligt nog heel wat werk op de plank, de 
energie is er en de vaardigheid en erva-
ring maken dat we met vertrouwen naar 
de toekomst kunnen zien. Ik hoop dat we 
ook op jouw vertrouwen mogen rekenen.

Marc De Coninck
Voorzitter N-VA Wijnegem

GESMAAKTE  

WAFELBAK 

Verder samenwerken aan een  
leefbaar Wijnegem
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Economie en tewerkstelling
•  Om de leegstand in de kern te bestrijden werd er in 2013 

een premie in het leven geroepen. Wie een zaak begint 
in een leegstaand pand ontvangt van de gemeente 2 000 
euro opstartpremie. De premie is ook heel laagdrempelig 
en wordt snel uitbetaald, zodat een starter er snel een 
beroep op kan doen.

•  Om ervoor te zorgen dat wie met de wagen komt toch 
kans heeft om te parkeren in de kern, werd op verschil-
lende plaatsen op de Turnhoutsebaan kortparkeren 
ingevoerd. Na een proefperiode zullen we het systeem 
evalueren.

•  De adviesraad voor lokale economie staat in regelmatig 
contact met het bestuur. Onder andere over bovenstaande 
dossiers, maar ook over andere dossiers, gaf de raad zijn 
advies. Deze aanpak is belangrijk om een beleid te kun-
nen uitzetten dat gedragen is door de ondernemers.

Plaspuntennetwerk in Wijnegem
Wijnegemnaars vragen zich vaak af waarom er geen openbaar toilet is in  
Wijnegem.

Wat velen onder ons niet weten, is dat we wel een plaspuntennetwerk hebben.  
Op nadrukkelijke vraag van heel wat vrouwen bezorgen wij je de plaspunten.  
Je herkent ze aan een sticker.

Café Den Babbel, café Krabbershoek, café ‘t Dorp, café De Vroege Morgen,  
De Swaen, Delhaize, ‘t Zwembad, ‘t Gasthuis en het gemeentehuis.

European Disability Card
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd 
hun handicap niet op papier konden bewijzen. Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht – mogelijk enkele 
toegangskortingen en andere voordelen mis. Om komaf te maken met deze pijnlijke situ-
aties, heeft staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir de European 
Disability Card voorgesteld. Met die kaart krijgen personen met een beperking voortaan 
automatisch de erkenning waar ze recht op hebben.

Je kan de kaart aanvragen via de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,  
Directie-generaal Personen met een handicap. Lieve Kelders, gemeenteraadslid

Leen Wouters, schepen  
van Financiën, Communicatie, 
Lokale Economie en  
Tewerkstelling en Huisvesting

Huisvesting
•  Het masterplan De Werve Hoef is een vooruitstrevend sociaal woonproject met 

plaats voor duurzame woningen, een bioboerderij, volkstuintjes, co-housing en 
een buurtpark. De komende jaren zal er gefaseerd ontwikkeld worden.

•  Voor de sociale huurwoningen heeft de gemeente een lokaal toewijzings- 
reglement opgesteld, zodat we voorrang kunnen geven aan mensen met een 
woonverleden in Wijnegem.

•  Om leegstand te bestrijden, voerden we een belasting op leegstaande gebouwen 
en woningen in. Zo worden eigenaars gestimuleerd om woningen in orde te 
houden en te verhuren of te verkopen. Ook treden we op tegen verwaarlozing.

Financiën
•  In december 2016 besliste de gemeenteraad op initiatief van de N-VA om de 

belasting op drijfkracht af te schaffen. Die belasting werd geheven op motoren en 
stond al lang ter discussie. 

•  De algemene personenbelasting werd in 2017 verlaagd van 7 naar 5,5  
procent. Bovenop het effect van de federale taxshift zorgde de gemeente  
er zo voor dat je op het einde van het jaar meer van je loon overhoudt.

Verder samenwerken aan een leefbaar Wijnegem

Wist je dat …
•  er door de invoering van de belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk al minder  

reclamefolders in de bus zitten?
•  er ook een buurtinformatienetwerk is voor ondernemers? Het heet BIN-Z en werd enkele 

jaren geleden opgericht.
•  het aantal passanten in de kern gemeten wordt op basis van een gsm-signaal? Zo krijgen we 

zonder het registreren van persoonlijke gegevens toch inzicht in het verkeer in Wijnegem. 
•  de N-VA voorstander was van de komst van een Aldi, omdat uit de verkiezingsenquête bleek 

dat er in Wijnegem nood was aan een budgetsupermarkt?
•  je je nu ook kan abonneren op een digitale informatienieuwsbrief?
•  Leen Wouters haar werk graag wil voortzetten en bij de verkiezingen in oktober de tweede 

plaats ambieert op de N-VA-lijst?

Communicatie
•  Bij het begin van de bestuursperiode vond er een grote 

volksraadpleging plaats: ‘Wijnegem spreekt’.  
Wijnegemnaars konden ook op twee trefdagen hun 
bemerkingen en verzuchtingen delen met de leden  
van het schepencollege. 

•  Bij grote projecten organiseerden we consequent een 
participatiemoment. Zo konden inwoners vooraf met 
hun opmerkingen bij de betrokken diensten terecht.

 •  De Info Wijnegem werd licht aangepast op basis van 
een bevraging die begin 2013 werd meegestuurd met 
het blad. Er werd een nieuwe website opgestart die ook 
makkelijk leesbaar is op je smartphone  
en waarop je onder andere gemakkelijk  
de Info Wijnegem kan terugvinden.  
Na het samengaan van gemeente en  
OCMW zullen we ook een nieuwe  
huisstijl ontwikkelen.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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
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