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Het 2de Grote Referendum 
De resultaten 

Aantal deelnemers 
      

 
Centrum Waver Elzestraat Pasbrug Totaal 

 Op papier 99 95 102 57 353 59,9% 
Online 61 69 68 38 236 40,1% 
Totaal 160 164 170 95 589 100,0% 

 

 
Akkoord 

Niet-
Akkoord 

% 
Akkoord 

% Niet-
akkoord 

Algemene vragen 
    

     1. Ik woon graag in onze gemeente 492 6 98,8% 1,2% 
2. Onze gemeente is er de voorbije jaren op vooruit gegaan 319 51 86,2% 13,8% 
3. Het gemeentebestuur luistert naar de mensen 222 81 73,3% 26,7% 
4. Er valt veel heel wat te beleven in onze gemeente 
(evenementen, ontspanning, cultuur, …)  331 50 86,9% 13,1% 
5. Het bestuur heeft voldoende aandacht voor 
verkeersveiligheid 248 157 61,2% 38,8% 

     De voorstellen van SAMEN ANDERS 
    

     Meer inspraak en een betere dienstverlening 
    

     1. De kernraden krijgen een wijkbudget waarmee ze eigen 
projecten kunnen realiseren 274 69 79,9% 20,1% 
2. We ontwikkelen een app waarmee je eenvoudig via je 
smartphone meldingen kan doorgeven (b.v. put in 
voetpad) 425 34 92,6% 7,4% 
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3. Het digitaal loket wordt uitgebreid, waardoor je meer 
attesten 24u/24u thuis kan ontvangen in je mailbox 467 11 97,7% 2,3% 
4. Er wordt een kindergemeenteraad opgericht met een 
kinderburgemeester 209 125 62,6% 37,4% 

     Een propere, leefbare en groene gemeente 
    

     5. De open ruimte in onze gemeente moet zoveel mogelijk 
bewaard blijven 509 10 98,1% 1,7% 
6. We  stellen onze bossen en parken verder open voor 
recreatief gebruik en breiden ze uit 503 17 96,7% 3,3% 
7. We geven de verschillende woonwijken op regelmatige 
basis een grondige opknapbeurt 477 19 96,2% 3,8% 
8. Inwoners kunnen participeren in projecten 
hernieuwbare energie van de gemeente (b.v. 
zonnepanelen) 403 24 94,4% 5,6% 
9. Bij nieuwe woonprojecten geven we voorrang aan 
betaalbare woningen voor eigen inwoners 423 41 91,2% 8,8% 

     Een zorgzame gemeente 
    

     10. We organiseren een jaarlijks feest om al onze 
vrijwilligers te bedanken 365 36 91% 9% 
11. De gemeente blijft investeren in de Buitenschoolse 
Kinderopvang met voldoende en betaalbare 
opvangplaatsen 431 19 95,8% 4,2% 
12. Er komt een sociaal restaurant waar mensen samen 
een goedkope, degelijke maaltijd kunnen krijgen 363 49 88,1% 11,9% 
13. Baby's die in onze gemeente geboren worden, 
ontvangen een babybox (met o.a. eerste kleertjes, 
speelgoed en luiers) 287 97 74,7% 25,3% 
14. We dringen aan bij De Lijn voor een betere 
busverbinding tussen de verschillende kernen en het 
nieuwe ziekenhuis aan de R6 526 13 97,6% 2,4% 

     Een veilige en verkeersveilige gemeente 
    

     15. Meer zichtbare politie door extra patrouillewagens en 
wijkagenten op straat 375 66 85% 15% 
16. Het aantal snelheidscontroles wordt opgevoerd, vooral 
aan scholen en in woonwijken 410 64 86,5% 13,5% 
17. We weren doorgaand zwaar verkeer uit onze 
dorpskernen met extra camera’s 464 43 91,5% 8,5% 
18. Via nieuwe fietsverbindingen en fietsstraten maken we 
veiligere fietsroutes naar o.a. onze scholen, jeugd- en 
sportlocaties 538 17 96,9% 3,1% 
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Een bruisende en ondernemende gemeente 
    

     19. We voeren het Skwinkelplan verder uit, waarbij we ook 
nieuwe winkels aantrekken naar onze gemeente 401 25 94,1% 5,9% 
20. Elke maand organiseren we een markt waar lokale 
producenten en handelaars hun producten kunnen 
verkopen 407 32 92,7% 7,3% 
21. We breiden de sportinfrastructuur in onze gemeente 
uit met een sportpark, Finse looppiste en kunstgrasvelden 356 49 87,9% 12,1% 
22. We bouwen een polyvalente fuif- en cultuurzaal voor 
onze jongeren en verenigingen 362 57 86,4% 13,6% 
23. Wie een buurtfeestje organiseert, ondersteunen we 
met aangepast feestmateriaal 403 39 91,2% 8,8% 
     
Een financieel gezonde gemeente 

    
     24. We verlagen het tarief van de personenbelasting naar 
7% 501 7 98,6% 1,4% 
25. Om kosten te besparen werken we meer samen met 
andere gemeenten  475 18 96,4% 3,6% 
26. We voeren een efficiënt personeelsbeleid, met een 
slank maar slagkrachtig personeelsbestand 420 14 96,8% 3,2% 

     De voorstellen per kern 
    

     Centrum 
    

     1. De bewoners krijgen volop inspraak bij de vernieuwing 
van het centrum 106 3 97,3% 2,7% 
2. We renoveren het Huis van de Verenigingen (in de oude 
Pastorij), met extra vergaderruimtes voor de verenigingen 96 5 95% 5% 
3. De site rond de Schans Dorpveld (in de Gen. 
Deschachtstraat) vormen we om tot een open en groen 
recreatiegebied 109 4 96,5% 3,5% 
4. Met een masterplan geven we de stationsomgeving een 
nieuw elan 111 1 99,1% 0,9% 

     OLV Waver 
    

     1. De bewoners krijgen volop inspraak bij de vernieuwing 
van het dorp 88 10 89,8% 10,2% 
2. We maken een extra randparking op wandelafstand van 
het dorpsplein 85 25 77,1% 22,9% 
3. De Molenstraat en Berlaarbaan worden helemaal 
vernieuwd, met veilige fietspaden 126 6 95,5% 4,5% 
4. Achter de begraafplaats richten we een zone in als 
natuurbegraafplaats 66 16 80,5% 19,5% 
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Elzestraat 
    

     1. Er komt een nieuwe fietsverbinding langs de R6 naar het 
nieuwe ziekenhuis 165 1 99,4% 0,6% 
2. Met een masterplan geven we de stationsomgeving een 
nieuw elan 129 5 96,3% 2,7% 
3. We dringen bij het Vlaams Gewest aan op maatregelen 
tegen geluidshinder langs de R6 132 5 96,4% 3,6% 
4. Er komt een speelplein en een fit-o-meter-parcours in 
het Sint-Michielspark 135 10 93,1% 6,9% 

     Pasbrug-Nieuwendijk 
    

     1. Bij de herontwikkeling van de Borgersteinsite, zorgen we 
voor extra groen en extra parkeerplaatsen voor de buurt 72 5 93,5% 6,5% 
2. We vormen het Pasbrugbos om tot een speelbos, met 
een fietsersbrug naar Mechelen 69 4 94,5% 5,5% 
3. De parking voor de begraafplaats richten we in als een 
mooi, groen parkeerpleintje 60 6 90,9% 9,1% 
4. We dringen bij het Vlaams Gewest aan op maatregelen 
tegen geluidshinder langs de R6 61 5 92,4% 7,6% 

     
     Gemiddelde voor alle stellingen 

  
90,5% 9,5% 
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Overzicht van de belangrijkste tips en suggesties 
die de mensen meegaven 
Meer dan 200 concrete tips en suggesties 

Een grote greep hieruit, onderverdeeld in 4 groepen. 

1. Veiligheid en verkeersveiligheid/mobiliteit 
 

- Stationsberg veiliger maken 
- Minder wegversmallingen in Hoge Velden 
- Meer bushokjes plaatsen 
- Meer snelheidscontroles in zone 30 
- Wijkagenten meer op pad zodat ze beter aanspreekbaar zijn 
- Hardrijders Spoorweglei aanpakken 
- Gemeente fietsvriendelijker maken 
- Meer politiecontroles aan scholen (bij begin en einde schooluren) 
- Beurtelings parkeren afschaffen 
- Meer enkelrichtingsstraten om fietsers te beschermen 
- Verbinding Kempenarestraat-Stationsstraat afsluiten (zodat het een veilige fiets- en 

wandelstraat wordt) 
- Betere ontsluiting voetbal en scouts Vossevelden naar Duffelsesteenweg-Deegmortel 
- Kortparkeren om boodschappen te kunnen doen 
- Meer fietsstraten naar scholen toe 
- Minder verkeer in wijk GLOC 
- Betere fietspaden Duffelsesteenweg 
- Meer controle op rijgedrag schoolgaande jeugd 
- Wegversmallingen Voorland weghalen 
- Meer controles op zwaar verkeer 
- Meer veilige fietsverbindingen 
- Meer controles op gebruik parkeerplaatsen voor gehandicapten 
- Borgersteinlei fietsveiliger maken 
- Snelheid in Akelei aanpakken 
- Betere busverbinding vanuit Pasbrug en naar nieuw ziekenhuis 
- Verkeersremmers Slameuterstraat en Lombaardsraat weghalen 
- Fietspad Bergstraat verbeteren 
- Meer paardenwegen 
- … 
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2. Ontspanning voor kinderen, jongeren en senioren 
 

- Buurthuis voor mensen met een beperking (zoals “Op Maat” in Brasschaat) 
- Een volwaardig cultureel centrum 
- Meer activiteiten in Buitenschoolse Kinderopvang 
- Meer profileren als sportgemeente (o.a. groter sportevenement naar gemeente halen) 
- Fit-o-meter in SKW 
- Meer speelruimte voor kinderen 
- Meer aandacht voor mensen met een beperking 
- Wandel- en fietsmogelijkheden in de natuur bevorderen 
- Speepleintje in Schranswijk omvormen tot ontmoetingsplaats (picknicktafels, zitbanken, 

petanque) 
- Aanleggen van mooie looproute’s 
- MTB-parcours 
- Meer zitbanken langs wandelpaden 
- … 

 
3. Onderhoud opbaar domein, zwerfvuil, milieu 

 
- Meer vuilbakjes 
- Poepzakjes en –buizen voor honden 
- Meer groen in woonwijken 
- Inwoners laten participeren in een windturbine 
- Fiets- en voetpaden beter onderhouden 
- Strengere aanpak sluikstorten 
- Wegenwerken beter op elkaar afstemmen 
- Wasbare luiers promoten 
- Pampers gratis naar containerpark brengen 
- Voetpad herstellen in Den Haes 
- Meer werken aan hernieuwbare energie op logische plaatsen bv in KMO zone dan 

woongebied 
- Meer zitbanken in de Beatrijsstraat 
- Toezicht op respecteren geluidsnormen bij evenementen 
- Dierenpolitie die controles doet naar dierenwelzijn 
- Paardenpoep op fietspaden aanpakken 
- Gratis meststoffen voor hagen en gras 
- Roze zakken frequenter ophalen 
- Schorsemolenstraat heraanleggen 
- Beter onderhoud grachten 
- Kerkhof Waver vergroenen 
- Meer zorg voor monumenten 
- … 
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4. Andere 
 

- Afschaffing belasting onbebouwde percelen 
- Bankautomaat in Elzestraat 
- Kort verblijf in rusthuis mogelijk maken 
- Meer service-flats in Elzestraat 
- Gratis sterilisatie en castratie van wilde katten 
- Senioren voldoende informeren op papier 
- Geen studententehuizen in woonwijken 
- Hondenweide in wijk Kegelshoek 
- Bib-bus 
- … 

 

 

 

Sint-Katelijne-Waver 
22 augustus 2018 


