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2de Grote Referendum: doe mee!
Het 2de Grote Referendum van SAMEN ANDERS draait op
volle toeren. Ook u kan nog deelnemen. “Bepaal mee het
verkiezingsprogramma van SAMEN ANDERS”, zegt eerste
schepen en lijsttrekker Tom Ongena.
Na het succes van het eerste Grote Referendum in
2012, gaat SAMEN ANDERS terug op stap. “Met het
2de Grote Referendum willen we mensen opnieuw
de kans geven om hun mening en ideeën te geven
over en voor onze gemeente”, zegt Tom Ongena.
“Sinds eind april gaan we elke week op stap in een an-

Wie is SAMEN ANDERS?

dere wijk. Tegen begin juli willen we 6.000 gezinnen
bezocht hebben.” In 2012 namen meer dan 530 gezinnen deel. Ook nu weer merken we dat ons initiatief fel
gesmaakt wordt. We krijgen heel wat positieve reacties. Mensen geven ook zelf veel concrete voorstellen
om onze gemeente nog beter te maken.

SAMEN ANDERS is dé dorpslijst van SintKatelijne-Waver. Het is de krachtenbundeling
van Open Vld, sp.a en onafhankelijke mensen
van SKW+. In 2012 werd SAMEN ANDERS de
derde partij. Met schepenen Tom Ongena,
Servaas De Vries, Ronny Slootmans en
Maurice Verheyden was SAMEN ANDERS de
voorbije jaren de motor van de vernieuwing.
“Die motor mag niet stilvallen. Daarom
trekken we in oktober terug samen naar de
kiezer.”

Als je nog niet hebt deelgenomen, kan je dat nog
steeds doen. De komende weken gaan we nog op
stap in enkele wijken. Wie niet kan wachten of ons
gemist heeft in de voorbije weken, kan ook online
deelnemen. Je vindt het referendum op onze website: www.samenanders.be. “Wij vinden inspraak en
persoonlijk contact zeer belangrijk. Met dit 2de Grote
Referendum geven we u de kans om mee te schrijven
aan ons verkiezingsprogramma en – hopelijk – het
beleid in de komende jaren. Maak zeker gebruik van
deze kans. Uw mening telt.”
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Vernieuwing
verder zetten
Zes jaar geleden gaf de plaatselijke afdeling
van UNIZO een slecht rapport over het beleid
dat toen gevoerd werd. “Sint-Katelijne-Waver
is saai”, luidde het. Sinds januari 2013, met de
intrede van SAMEN ANDERS in het bestuur, is
het tij gekeerd.
We zijn nu een bruisende gemeente, met
tal van evenementen. Er zijn veel nieuwe
initiatieven genomen die zorgen voor meer
betrokkenheid van de mensen en een betere
dienstverlening. Verkeersveiligheid werd een
topprioriteit. We werden zelfs genomineerd
voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. De
containerklassen zijn vervangen door nieuwe
klaslokalen. Er kwamen extra speelpleintjes,
het nieuwe OCMW-rustoord is bijna klaar,
met Skwinkel ondersteunen we onze lokale
handelaars en we investeerden fors in onze
bossen. Financieel zijn we kerngezond: de
schulden daalden en we verlaagden de belastingen. SAMEN ANDERS was de motor van
het nieuwe beleid. Samen met mijn collega’s
Servaas De Vries, Ronny Slootmans en
Maurice Verheyden hebben we de vernieuwing doorgedrukt.
Maar het werk is nog niet af. Onze gemeente
kan nog beter. Dat merken we ook bij ons 2de
Grote Referendum. We krijgen heel wat positieve reacties. Het persoonlijk contact wordt
duidelijk geapprecieerd. Mensen geven zelf
ook veel voorstellen. We geven iedereen de
kans om mee te schrijven aan ons verkiezingsprogramma. En als de kiezer het wil maken we
er in de komende jaren verder werk van. Want
de vernieuwing mag niet stilvallen.

Lange Zandstraat eindelijk veilig
Begin mei werd de vernieuwde Lange Zandstraat
opengesteld voor het verkeer. Na de vernieuwing
van de Hoogstraat-Leemstraat in Onze-LieveVrouw-Waver werd daarmee een tweede grote
rioleringsproject afgewerkt. Later volgt nog de
nieuwe Kruisweglei en ook in de Stationsstraat
lopen de werken vlot. “Deze straten krijgen
allemaal een volledig nieuwe riolering, die het vuile
water en het regenwater gescheiden houdt. Dat is
belangrijk voor het milieu”, zegt schepen Maurice
Verheyden. Door de volledige vernieuwing van
het rioleringsstelsel zijn het ingrijpende werken die

tijd vragen. “Niet leuk voor de mensen die er wonen,
maar ze zijn noodzakelijk. Bovendien hebben we
er als gemeente voor gekozen om de betrokken
straten meteen een pak veiliger en comfortabeler
te maken.” Zo werd het betonnen wegdek in de
Lange Zandstraat vervangen door geluidsarm
asfalt. “Er zijn nu afgescheiden fietspaden en de
oversteken werden op verschillende plaatsen
beveiligd”, zegt mobiliteitsschepen Tom Ongena.
“Daardoor is de Lange Zandstraat meteen een pak
veiliger voor de zwakke weggebruikers.”

Maurice Verheyden

Camera’s tegen
zwaar verkeer
Deze zomer gaan de automatische vrachtwagensluizen van start. “De voorbije weken werden de
camera’s uitvoerig getest. Met de camera’s willen
we het doorgaande zwaar verkeer uit het centrum
van Katelijne houden en uit de woonstraten van
Pasbrug”, zegt Guy Henderickx. SAMEN ANDERS
wil alvast extra camera’s plaatsen om ook het
doorgaande vrachtverkeer uit het dorp van Waver
te weren.

Guy Henderickx

Veilige oversteek en fietsverbinding
Op vraag van de school Hagelstein is de oversteek van de Patersweg op de Berlaarbaan extra
beveiligd. “De Berlaarbaan werd ter hoogte van
de Patersweg versmald”, legt Lore Roelandts
uit. Ook wordt de variabele zone 30 wat uitgebreid en komt er nog extra straatverlichting die
de oversteek extra accentueert. Samen met de
oplichtende ledborden willen we chauffeurs zo

extra attent maken op de vele overstekende fietsers daar.” Deze zomer wordt ook de nieuwe
fietsverbinding tussen de Dr. Laenenstraat en de
sporthallen van Heiveld aangelegd. “Ook deze
verbinding is belangrijk voor de veiligheid van heel
wat scholieren, die gebruik maken van de sporthal.
Zij zullen nu niet meer langs de Mechelsesteenweg
en Dreefvelden moeten rijden, waar heel wat zwaar
verkeer rijdt van en naar de KMO-zone. Met een
beveiligde oversteek zullen ze nu rechtstreeks de
sporthal kunnen bereiken.”

Tom Ongena
Lijsttrekker
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Lore Roelandts

“SAMEN ANDERS
is dé dorpslijst”
SAMEN ANDERS bestaat niet alleen uit kandidaten van Open Vld en sp.a. Op de lijst staan
ook mensen zonder politieke kleur. “Het enige wat voor ons telt is onze gemeente”, zeggen
de kandidaten van SKW+. Wij stellen ze aan u voor.
Op de lijst van SAMEN ANDERS staan ook
onafhankelijke kandidaten van SKW+. “Van bij onze
oprichting, in 2012, kozen we doelbewust voor een
open lijst”, zegt Tom Ongena. “Bij de verkiezingen
van 14 oktober gaat het immers niet over Brussel,
maar over Sint-Katelijne-Waver, onze gemeente.”
Op de foto staan enkele kandidaten van SKW+. Van
links naar rechts herken je:
Thomas Mariën. Thomas (22 jaar) is geboren en getogen
in Elzestraat. Hij is de zoon van een bekende vishandelaar
en werkt ook mee in de zaak. Thomas was jaren actief bij de
Chiro, waar hij ook hoofdleider is geweest. Ook was hij
jeugdtrainer bij de Red Boys Elzestraat.

Ulla Van Goolen. Ulla (44) is moeder
van twee kinderen en woont in de
Lemanstraat. Ulla is zelfstandige.
Ze is uitbaatster van Il Ricordo in
de Lemanstraat, waar je Italiaanse
specialiteiten en pralines kan kopen.

“Op 14 oktober
gaat het niet
over Brussel,
maar over onze
gemeente”

Isabelle Fossé. Isabelle (43) heeft drie
kinderen en woont in de Vinkenhofstraat.
Samen met haar partner heeft ze een
communicatiebureau. Isabelle is bestuurslid bij
de zeer actieve Gezinsbond van OLV-Waver. Ze
organiseert ook mee het evenement “Sterren
op de Grasmat”, een voetbaltornooi waarvan de
opbrengst gaat naar sport voor mensen met een
handicap (G-sport).

vlnr. Thomas Mariën, Ulla Van Goolen, Isabelle Fossé, Tina Vanderauwera,
Veerle Peters en Axel Colonna-Cesari

Tina Vanderauwera. Tina (45) is
moeder van twee kinderen. Ze is de
dochter van een bekende voormalige
café-uitbaatster in Onze-Lieve-Vrouw-Waver
(Vlashoeve). Ze woont in de Vossenberglei en is net als
Isabelle bestuurslid van de Gezinsbond van OLV-Waver.

Veerle Peters. Veerle (48) heeft één zoon. Ze werkt
bij de dierenartsenpraktijk Animalis. Ze woont in

de Hertstraat, waar ze het katten- en hondenhotel
Floris en Floriaan uitbaat. Veerle is ook zangeres bij
verschillende groepen.
Axel Colonna-Cesari. Axel (45) heeft vier kinderen.
Hij is de chef van zijn sterrenrestaurant Centpourcent
op de Antwerpsesteenweg in Elzestraat. Hij is sterk
sociaal geëngageerd. Zo is hij onder meer bezieler van
het benefiet-voetbaltornooi “Sterren op de Grasmat”.

Een trendbreuk in het groenbeleid
Schepen van Milieu Servaas De Vries blikt
tevreden terug op de trendbreuk die hij met SAMEN
ANDERS gerealiseerd heeft inzake natuurbehoud en
bosuitbreiding. Samen met o.a. Katrien Willems en
Wim Marnef wil SAMEN ANDERS dit beleid verder
zetten.
“Vooreerst hebben we de uitbouw van het Waverwoud”,
zegt Servaas De Vries. “Dit landschapspark werd met
ongeveer 15 hectare uitgebreid, de bestaande bossen
werden met een mooie lindendreef van 500 meter
verbonden en er werd geïnvesteerd in wandel- en
ruiterpaden.” Het Sint Michielspark werd grondig
aangepakt inclusief de restauratie van het kasteel. Een

fruitboomgaard werd aangelegd aan de oude mooie
historische muur. Verder is er geïnvesteerd in een poel,
een hondenweide en een vlindertuin.
Een groot deel van het Pasbrugbos, waar ook
mountainbikers terecht kunnen, werd omgevormd
tot een speelbos. “Ook hier voorzien we een
hondenweide, wandel- en fietspaden en een heuse
fietsbrug”, aldus Servaas De Vries. Het Militair Domein
waar jeugdbewegingen zich ten volle zullen kunnen in
uitleven, heeft ook onze aandacht. Mountainbikers,
jongeren, wandelaars zullen hier hun gading vinden.
Tenslotte werd de oude atletiekpiste aan de Valkstraat
ingericht als buurtpark.

Servaas De Vries, Katrien Willems en Wim Marnef
LOKALE BURGERKRANT
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2 Grote Ref
de

Zes jaar geleden sloegen Open Vld, sp.a en onafhankelijke kandidaten de handen in
elkaar onder de naam SAMENANDERS. Eén van onze belangrijkste prioriteiten was
mensen meer inspraak geven. Daarom organiseerden we in het voorjaar van 2012
het eerste Grote Referendum. 532 mensen namen deel. We kregen ook meer dan
100 concrete ideeën binnen.
De voorbije jaren hebben we veel van deze voorstellen uitgevoerd. Maar het werk
is niet af. Daarom gaan we samen door, onder dezelfde naam: SAMENANDERS. En
opnieuw willen we de mensen volop inspraak geven in de opmaak van ons programma.
Met dit 2de Grote Referendum geven we jou de kans om je mening te geven. Maak gebruik van deze unieke kans. Laat je stem
horen en vul dit formulier vandaag nog in. De resultaten gebruiken we voor ons programma. Jouw mening telt.

Stationsstraat 278 in 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Ofwel doet u mee via internet. Surf dan naar
www.samenanders.be en vul het referendum
online in.
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niet akkoord

neutraal

akkoord

Jouw mening over
onze gemeente

1

De kernraden krijgen een wijkbudget
waarmee ze eigen projecten kunnen
realiseren.

2

We ontwikkelen een app waarmee je
eenvoudig via je smartphone meldingen
kan doorgeven (b.v. put in voetpad).

3

Het digitaal loket wordt uitgebreid,
waardoor je meer attesten 24u/24u thuis
kan ontvangen in je mailbox.

4

Er wordt een kindergemeenteraad
opgericht met een kinderburgemeester.

Een propere, leefbare en
groene gemeente
5

De open ruimte in onze gemeente moet
zoveel mogelijk bewaard blijven.

6

We stellen onze bossen en parken verder
open voor recreatief gebruik en breiden ze
uit.

7

We geven de verschillende woonwijken
op regelmatige basis een grondige
opknapbeurt.

1

Ik woon graag in onze gemeente.

2

Onze gemeente is er de voorbije jaren op
vooruit gegaan.

3

Het gemeentebestuur luistert naar de
mensen.

4

Er valt heel wat te beleven in onze gemeente
(evenementen, ontspanning, cultuur, …).

8

Inwoners kunnen participeren in projecten
hernieuwbare energie van de gemeente
(b.v. zonnepanelen).

5

Het bestuur heeft voldoende aandacht
voor verkeersveiligheid.

9

Bij nieuwe woonprojecten geven we
voorrang aan betaalbare woningen voor
eigen inwoners.
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niet akkoord

Meer inspraak en een
betere dienstverlening

U kan op verschillende manieren mee doen aan
het 2de Grote Referendum. Ofwel vult u deze
pagina in en stuurt u ze op naar Tom Ongena,

neutraal

Hoe meedoen?

akkoord

Wat vindt u van
onze voorstellen?

10

We organiseren een jaarlijks feest om al
onze vrijwilligers te bedanken.

11

De gemeente blijft investeren in de
Buitenschoolse Kinderopvang met
voldoende en betaalbare opvangplaatsen.

12

Er komt een sociaal restaurant waar
mensen samen een goedkope, degelijke
maaltijd kunnen krijgen.

13

Baby’s die in onze gemeente geboren
worden,
ontvangen een babybox (met o.a. eerste
kleertjes, speelgoed en luiers).

14

We dringen aan bij De Lijn voor een betere
busverbinding tussen de verschillende
kernen en het nieuwe ziekenhuis aan de
R6.

Een veilige en
verkeersveilige gemeente

niet akkoord

neutraal

Een zorgzame gemeente

akkoord

24

We verlagen het tarief van de
personenbelasting naar 7%.

25

Om kosten te besparen werken we meer
samen met andere gemeenten.

26

We voeren een efficiënt personeelsbeleid,
met een slank maar slagkrachtig
personeelsbestand.

niet akkoord

neutraal

Een financieel gezonde
gemeente

akkoord

ferendum

Als u burgemeester
was...
Heeft u zelf positieve voorstellen of ideeën? Laat het ons
weten.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

15

Meer zichtbare politie door extra
patrouillewagens en wijkagenten op straat.

_______________________________________________

16

Het aantal snelheidscontroles wordt
opgevoerd, vooral aan scholen en in
woonwijken.

_______________________________________________

17

We weren doorgaand zwaar verkeer uit
onze dorpskernen met extra camera’s.

18

Via nieuwe fietsverbindingen en
fietsstraten maken we veiligere fietsroutes
naar o.a. onze scholen, jeugd- en
sportlocaties.

Een bruisende en
ondernemende gemeente

Wilt u de resultaten van het 2de
Grote Referendum ontvangen?
Het 2de Grote Referendum is volledig anoniem. Wenst u de
resultaten te ontvangen, kan u hieronder uw naam en adres
invullen:
Naam _________________________________________

19

We voeren het Skwinkelplan verder uit,
waarbij we ook nieuwe winkels aantrekken
naar onze gemeente.

20

Elke maand organiseren we een markt waar
lokale producenten en handelaars hun
producten kunnen verkopen.

21

We breiden de sportinfrastructuur in onze
gemeente uit met een sportpark, Finse
looppiste en kunstgrasvelden.

22

We bouwen een polyvalente fuif- en
cultuurzaal voor onze jongeren en
verenigingen.

23

Wie een buurtfeestje organiseert,
ondersteunen we met aangepast
feestmateriaal.

Adres _________________________________________
Telefoon _______________________________________
E-mail _________________________________________
Ja, ik wens de resultaten van het 2de Grote Referendum
te ontvangen per post* of per e-mail*.
Ja, ik wens het verkiezingsprogramma van
SAMENANDERS te ontvangen per post* of per e-mail*.
Ja, ik wens mee te werken met SAMENANDERS aan een
beter Sint-Katelijne-Waver.
* schrappen wat niet past

LOKALE BURGERKRANT
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MOTOR VAN DE VERNIEUWING
“Ik ben ervan overtuigd dat de lokale overheid
ook een belangrijke rol te spelen heeft in de
problematiek van de klimaatverandering. Ook
hier vervulde SAMEN ANDERS een
voortrekkersrol. Tijdens de
afgelopen bestuursperiode
werden laadpalen voor
elektrische voertuigen
geïnstalleerd op
verschillende locaties in
onze gemeente.”
Jiri Nossent

Jan De Kunst
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“Op initiatief van schepen van middenstand
Tom Ongena werd de Skwinkel-campagne
opgestart, met onder meer de invoering van
de Skwinkelbon. Je kan met deze nieuwe
geschenkbon terecht bij meer dan 70 lokale
handelaars. Een schot in de roos, zo bleek. In
de eerste vier maanden werden al meer dan
600 Skwinkelbonnen verkocht.”

“Een veilige schoolomgeving vinden we zeer
belangrijk, we zijn dan ook heel blij met deze
realisatie. Om de kinderen te beschermen bij het
betreden van het plein werden steenelementen
geplaatst. Die scheiden de voetgangers van de
uitwijfzone waar de auto nog tot vlak bij de
school kan rijden. De bomen, struiken en het gras
zorgen voor een aantrekkelijke look van het
plein.”

Kelia Kaniki
Masengo

Stanny Willems

“Als één van de eerste
gemeenten in Vlaanderen
voerden we trajectcontroles in op
gemeentewegen. Wie te snel rijdt
op de Berlaarbaan of
Walemstraat, krijgt automatisch
een boete in de bus. De camera's
hebben effect: sinds de start zijn
er nog amper snelheidsovertredingen .”
“Dankzij het bestuur van SAMEN ANDERS
werden de gemeentefinanciën grondig
herzien. Op dit moment zijn de
gemeentefinanciën kerngezond. De schuld
daalde en er kwam ruimte vrij om de
belastingen te verlagen.
Het tarief van de
personenbelasting
daalde van 7,5 naar
7,3%.”

Tania Claes

Caroline Andries

Ilse Huysmans

Marcel Briat

“Onze 96 senioren die verblijven in het woon- en
zorgcentrum Sint-Elisabeth, kunnen hun intrek nemen
in het nieuwe
centrum dat voldoet
aan alle nieuwe
standaarden en
comfort.”
Patrick Francken

Annelies Bal
LOKALE BURGERKRANT
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Doe mee met SAMEN ANDERS

SAMEN ANDERS was erbij
Je komt onze schepenen en mensen
overal tegen in de gemeente. O.a.

op de mini-Proms in Graaf D’Elissem

op de SUI-trail
SAMEN ANDERS is dé dorpslijst van Sint-Katelijne-Waver.
“We zijn een bundeling van partijen en mensen die verder
vooruit willen met onze gemeente”, zegt Tom Ongena,
schepen en lijsttrekker. “Nationaal hebben we dan wel
andere politieke voorkeuren, maar voor onze gemeente
trekken we aan het zelfde zeel. De voorbije jaren hebben
aangetoond dat je door samen te werken verder geraakt.
Onze gemeente is er op vooruit gegaan.”

als in de vele persoonlijke contacten met onze schepenen en
militanten, geven mensen concrete voorstellen mee.”

Persoonlijke contacten

Heb je zelf ook ideeën voor een nog betere gemeente? “Geef
dan zeker een seintje”, zegt Isabelle Fossé. “Wil je met ons
meedoen, ben je ook altijd welkom. Als kandidaat, militant
of gewoon als sympathisant. Dat maakt niet uit. SAMEN
ANDERS wil alle positieve krachten in onze gemeente
bundelen en ervoor zorgen dat we ook in de komende jaren
verder vooruit gaan.”

SAMEN ANDERS is een open lijst. “Iedereen met positieve
voorstellen die onze gemeente nog beter maken, is welkom,”
zegt Katrien Willems. “Dat er heel wat mensen met ideeën
zijn in onze gemeente bewijst het 2de Grote Referendum.
Zowel in de ingevulde antwoordformulieren die we krijgen,

Interesse? Laat het ons weten. Je kan ons bereiken via mail (info@
samenanders.be) of facebook (@samenanders). Of spreek ons
aan op de vele evenementen en activiteiten waar de schepenen
en sympathisanten van SAMEN ANDERS vaak aanwezig zijn.

Renovatie St-Michielskasteel eind dit jaar klaar

op de kwis van KFC Katelijne

op de spaghetti-dag van Wijzersterk

De renovatiewerken aan het kasteel worden nauwgezet opgevolgd door Ronny Slootmans, schepen van erfgoed en patrimonium. “Elke twee weken hebben wij een werfvergadering.
Op dit moment verloopt alles volgens planning en dat is een
huzarenstukje. Het kasteel werd binnenin immers volledig gestript en wordt nu terug opgebouwd met respect voor de erfgoedwaarde maar ook volgens de hedendaagse normen.”
Tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september wordt
al een eerste tip van de sluier gelicht en zal het grote publiek al
(een gedeelte van) het kasteel kunnen komen bewonderen.
Tegen dan weten we ook al wie het kasteel zal uitbaten.

Ronny Slootmans houdt toezicht op de
renovatiewerken

op het lenteconcert van de
Harmonie St. Katarinavrienden
Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Bruisende zomer op komst
Het wordt weer een bruisende zomer in onze gemeente. Op
1 juli is er het jaarlijkse Feest van Vlaanderen, op het plein
achter het gemeentehuis, met optredens van o.a. Sam Gooris,
Gene Thomas en Raf Van Brussel. Op vrijdag 17 augustus is er de
zesde editie van Sint-Katelijne-Waver Zingt en Danst. Dit
jaar staat het podium op de Markt in Katelijne. De zomer wordt
traditioneel afgesloten door de jaarmarkt in Onze-Lieve-

Vrouw-Waver (zaterdag 1 september) en die in Sint-Katelijne-Waver (vrijdag 7 september). Tussendoor kan je ook ontspannen en feesten bij vele andere zomerse initiatieven, zoals de
terrasconcerten in Roosendael (elke vrijdagavond in juli
en augustus) of Elzestraat Midzomert (4 augustus). Raadpleeg de hele zomerkalender op de website van de gemeente:
www.skw.be.

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be
(coördinatie & eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be,
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Tom Ongena, Stationsstraat 278, 2860 Sint-Katelijne-Waver

