
Bij de verkiezingen van 2012 sloegen Open Vld, sp.a en 
enkele onafhankelijke kandidaten de handen in elkaar. 
“Onder de naam SAMEN ANDERS trokken we naar de 
kiezer. Met een ambitieus en vernieuwend programma. 
De voorbije jaren hebben we dat programma 
grotendeels uitgevoerd”, zegt Tom Ongena.

SAMEN ANDERS ging voluit voor meer inspraak, 
een betere dienstverlening, meer aandacht voor 
verkeersveiligheid en een groenere gemeente die bruist. 
“Op al deze vlakken hebben we stappen vooruit gezet”, 
zegt Ongena. De vernieuwing is zichtbaar in de straat en 
wordt door de meerderheid van de mensen gesmaakt. 

“Toch is het werk niet af. Veiliger verkeer en een betere 
mobiliteit blijven belangrijke bekommernissen. Ook 
het landelijke, groene karakter van onze gemeente 
willen we behouden en versterken. Onze pleinen 
kunnen nog mooier en we willen verder de weg 
inslaan van meer inspraak en betrokkenheid van de 
inwoners bij het beleid.”

In 2012 kregen we de kans van de kiezer om onze 
voorstellen te realiseren. Ook nu weer hopen we op uw 
steun, zodat we onze gemeente in de komende jaren 
nog beter kunnen maken.

Motor van de vernieuwing
SAMEN ANDERS, de dorpslijst van Open Vld, sp.a en SKW+, 
was de voorbije jaren de motor van de vernieuwing. 
“Met uw steun zetten we de vernieuwing volop verder”, 
zegt eerste schepen en lijsttrekker Tom Ongena.

Van half april tot begin juli liep het Tweede Grote Referendum 
van SAMEN ANDERS. Daarin polsten we niet alleen naar uw 
mening over het gevoerde beleid, maar legden we ook 26 
concrete voorstellen voor die onze gemeente nog beter 
moeten maken. We deden zowat 6.000 huisbezoeken. Bijna 
600 gezinnen in onze gemeente vulden het referendum in. 
Het grote succes bewijst dat mensen het appreciëren dat 
ze de kans krijgen hun mening te geven. Verder in deze krant 
leest u alle resultaten. 

Fiets mee

de lokale burgerkrant nr 3 - 2018

de SAMEN ANDERS-krant

Op zondag 23 september kan je 
meefietsen met SAMEN ANDERS. 

We rijden langs alle dorpskernen. Het 
vertrek is om 14.00u. aan 
Café De Vijfhoek (Mechelsesteenweg 248). 

Resultaten Tweede Grote 
Referendum bekend
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Uw mening telt
Van half april tot begin juli organiseerden we 
ons Tweede Grote Referendum. Net zoals 
in 2012 wilden we weten wat u vond van het 
gevoerde beleid en wilden we uw mening 
kennen van onze voorstellen. We gingen 
daarvoor persoonlijk langs bij zowat 6000 
gezinnen. Want menselijk contact vinden wij 
belangrijk. 

Bijna 600 gezinnen deden mee aan onze 
bevraging, een onverhoopt succes. De 
resultaten zijn intussen bekend. Verderop 
in deze krant kan u alle details nalezen. Wat 
opvalt is de grote steun voor het gevoerde 
beleid. Meer dan 8 op 10 mensen vinden dat 
onze gemeente er de voorbije jaren op vooruit 
is gegaan. Dat staat in schril contrast met de 
resultaten in 2012. Verder leren we dat bijna 
drie op vier vindt dat het bestuur nu luistert 
naar de mensen, dat bijna negen op tien 
deelnemers vinden dat er heel wat te beleven is 
in onze gemeente en dat meer dan zes op tien 
mensen vinden dat we voldoende aandacht 
hebben gehad voor verkeersveiligheid.

De trendbreuk met het vorige beleid valt 
dus sterk op in de resultaten. Maar het werk 
is zeker niet af. SAMEN ANDERS wil op de 
ingeslagen weg van de vernieuwing verder 
gaan. We hebben daarvoor al 26 voorstellen 
aan u voorgelegd. En ook deze konden rekenen 
op heel wat bijval. Het bewijst dat SAMEN 
ANDERS de juiste recepten in huis heeft om 
onze gemeente nog beter te maken. Met uw 
steun maken we er ook in de komende jaren 
werk van. De motor van de vernieuwing mag 
niet stilvallen.

Investeringen voor veiliger fi etsen
De voorbije weken werd er hard gewerkt om het 
comfort en de veiligheid van fietsers te verbeteren. 
Zo kwam er in de Wolvenstraat een rode slemlaag 
over het fietspad. Aan de sporthal Heiveld in 
Dreefvelden werd een nieuwe fietsverbinding 
aangelegd, met een drempel die de oversteek 
moet beveiligen. Om de fietsers van en naar 
scholen extra veiligheid te geven werden er ook 15 
fietsstraten ingericht. “Daar mag je nog maximum 
30 km/u rijden en wagens moeten achter de 
fietsers blijven rijden”, zegt mobiliteitsschepen 
Tom Ongena. Begin september werd ook de 
nieuwe fietstunnel onder de rotonde aan Veiling 
Zuid geopend. Tenslotte werden de bestaande 
fietspaden in de Stationsstraat, ter hoogte van De 
Nayer, heraangelegd. 

Eerste stap richting nieuwe fuif- en 
cultuurzaal is gezet
De gemeente kocht onlangs de gronden in de Leliestraat. 
Op deze locatie kan er een zaal gebouwd worden voor 
fuiven, culturele voorstellingen en kunnen ook de grotere 
evenementen van de gemeente zelf doorgaan. “Na lange 
onderhandelingen zijn wij tot een akkoord gekomen met 
de eigenaars”, zegt schepen van Patrimonium Ronny 
Slootmans. “Het is de eerste belangrijke stap naar de 
realisatie van dit project.” Nu wordt volop bekeken 
welke functies er nog ondergebracht kunnen worden. 
Daarna zal er een ontwerper worden aangesteld. “De 
zaal moet verenigingen de kans geven om bijvoorbeeld 
een fuif te organiseren of een culturele voorstelling te 
geven. En tegelijk moet ze ook plaats bieden voor grotere 
evenementen van de gemeente zelf.

Bistronomie in Sint-Michielskasteel
De renovatiewerken aan het Sint-
Michielskasteel zijn volop aan de gang. 
Ondertussen is er ook een uitbater gevonden. 
Vanaf het voorjaar 2019 zal iedereen er 
terecht kunnen voor een hapje of een drankje. 
“Wij investeren bijna 2 miljoen euro in deze 
renovatie. Het wordt terug een pareltje, dat we 
– als het klaar is - ook opnieuw willen teruggeven 
aan onze inwoners en verenigingen”, zegt 
schepen van Erfgoed Ronny Slootmans. “We 
vonden hiervoor een ondernemer met ervaring 
in de horeca. Hij zal ervoor zorgen dat iedereen 
zich terug welkom voelt in dit prachtige kasteel. 
Verenigingen uit onze gemeente zullen er 
trouwens gratis terecht kunnen.” Tijdens Open 
Monumentendag was het kasteel al heel even 
opengesteld voor het publiek.

Ronny Slootmans 
volgt de restauratie op de voet

Tom Ongena 
Eerste schepen en Lijsttrekker
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1. 
In juni werd het 7de buurtboekenkastje officieel in 
gebruik genomen. Dit mooie exemplaar staat in de 
Heidestraat.

2.
Vlaanderen Feest lokte weer heel wat mensen naar 
het plein achter het gemeentehuis.

3. 
Aan de supporters heeft het niet gelegen tijdens 
het voorbije WK voetbal. Ook wij brulden de Rode 
Duivels in Waver mee naar de halve finale.

4.
SAMEN ANDERS zong uit volle borst mee tijdens 
Sint-Katelijne-Waver Zingt en Danst. Of het ook 
allemaal mooi klonk, laten we wijselijk in het 
midden.

5.
Susy Meeus zorgde voor de winnende inzending 
van onze zomer-fotowedstrijd “Groetjes uit SKW”. 

Proficiat!

1 2

3 4

5

Sint-Katelijne-Waver in beeld

#GROETJESUITSKW
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Algemene vragen

De voorstellen van SAMEN ANDERS

Het 2de Grote Referendum
De Resultaten

1. Ik woon graag in onze gemeente
Vgl. Eerste Grote Referendum (2012)

2. Onze gemeente is er de voorbije jaren op vooruit gegaan
Vgl. Eerste Grote Referendum (2012)

3. Het gemeentebestuur luistert naar de mensen
Vgl. Eerste Grote Referendum (2012)

4. Er valt veel heel wat te beleven in onze gemeente 
(evenementen, ontspanning, cultuur, …) 
Vgl. Eerste Grote Referendum (2012)

5. Het bestuur heeft voldoende aandacht voor verkeersveiligheid
Vgl. Eerste Grote Referendum (2012)

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

98,8% 1,2%
97,5% 2,5%

86,2% 13,8%
45,5% 54,5%

73,3% 26,7%
18,5% 81,5%

86,9% 13,1%
44,4% 55,6%
 
61,2% 38,8%
38,4% 61,6%

Meer inspraak en een 
betere dienstverlening

Een veilige en verkeersveilige gemeente

79,9% 20,1%

92,6% 7,4%

97,7% 2,3%

62,6% 37,4%

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

85% 15%

86,5% 13,5%

91,5% 8,5%

96,9% 3,1%

 Akkoord  |  Niet-akkoord  Akkoord  |  Niet-akkoord

 Akkoord  |  Niet-akkoord

Een zorgzame gemeente

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

91% 9%

95,8% 4,2%

88,1% 11,9%

74,7% 25,3%

97,6% 2,4%

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

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

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

Een propere, 
leefbare en groene gemeente

98,1% 1,7%

96,7% 3,3%

96,2% 3,8%

94,4% 5,6%

91,2% 8,8%

588 mensen deden mee aan het Grote 
Referendum. 352 vulden het papieren 
formulier in dat ze in de bus kregen, 236 
deden het via de website van SAMEN 
ANDERS. De meeste antwoorden kregen 
we van mensen die in Elzestraat wonen 
(169), op de voet gevolgd door Waver 
(164) en Katelijne Centrum (160). 
Pasbrug sluit het rijtje met 95 deelnemers.

Nog wat 
extra cijfers
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Tom Ongena (lijsttrekker), Katrien Willems (2de plaats) en Isabelle Fossé 
(5de plaats) bij de persvoorstelling van de resultaten.

De voorstellen per kern

Een bruisende en ondernemende gemeente

Katelijne-Centrum

Elzestraat

Een financieel gezonde gemeente

O.L.V.-Waver

Pasbrug-Nieuwendijk

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

1. De bewoners krijgen volop inspraak bij de vernieuwing 
van het centrum

2. We renoveren het Huis van de Verenigingen (in de oude 
Pastorij), met extra vergaderruimtes voor de verenigingen

3. De site rond de Schans Dorpveld (in de Gen. Deschachtstraat) 
vormen we om tot een open en groen recreatiegebied

4. Met een masterplan geven we de 
stationsomgeving een nieuw elan

1. Er komt een nieuwe fietsverbinding langs de R6 
naar het nieuwe ziekenhuis

2. Met een masterplan geven we de stationsomgeving 
een nieuw elan

3. We dringen bij het Vlaams Gewest aan op maatregelen 
tegen geluidshinder langs de R6

4. Er komt een speelplein en een fit-o-meter-parcours 
in het Sint-Michielspark

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

1. De bewoners krijgen volop inspraak bij de 
vernieuwing van het dorp

2. We maken een extra randparking op wandelafstand 
van het dorpsplein

3. De Molenstraat en Berlaarbaan 
worden helemaal vernieuwd, met veilige fietspaden

4. Achter de begraafplaats richten we een 
zone in als natuurbegraafplaats

1. Bij de herontwikkeling van de Borgersteinsite, zorgen we 
voor extra groen en extra parkeerplaatsen voor de buurt

2. We vormen het Pasbrugbos om tot een speelbos, met een 
fietsersbrug naar Mechelen

3. De parking voor de begraafplaats richten we in als een mooi, 
groen parkeerpleintje

4. We dringen bij het Vlaams Gewest aan op maatregelen 
tegen geluidshinder langs de R6

94,1% 5,9%

92,7% 7,3%

87,9% 12,1%

86,4% 13,6%

91,2% 8,8%

97,3% 2,7%

95% 5%

96,5% 3,5%

99,1% 0,9%

99,4% 0,6%

96,3% 2,7%

96,4% 3,6%

93,1% 6,9%

98,6% 1,4%

96,4% 3,6%

96,8% 3,2%

89,8% 10,2%

77,1% 22,9%

95,5% 4,5%

80,5% 19,5%

93,5% 6,5%

94,5% 5,5%

90,9% 9,1%

92,4% 7,6%

 Akkoord  |  Niet-akkoord

 Akkoord  |  Niet-akkoord

 Akkoord  |  Niet-akkoord

 Akkoord  |  Niet-akkoord

In 2012 organiseerde SAMEN ANDERS het Eerste Grote Referendum. “Daarin 
deden we niet minder dan 41 concrete voorstellen,” zegt Katrien Willems, die op de 
tweede plaats staat. “Toegegeven, we hebben ze niet allemaal kunnen realiseren. 
Maar meer dan 70% van onze voorstellen hebben we wel effectief uitgevoerd. 
“Zo is dienstverlening verbeterd met ruimere openingsuren en een uitgebreid 
digitaal loket. Er kwamen kernraden, waarmee we mensen meer betrekken bij 
het beleid. We hadden meer aandacht voor verkeersveiligheid, met onder meer 
de invoering van trajectcontroles of fietsstraten. Met extra evenementen doen 
we onze gemeente opnieuw bruisen. Het Waverwoud is uitgebreid en in Pasbrug 
kwam er een speelbos. Het aantal BKO-plaatsen werd drastisch verhoogd. 
“Ook onze voorstellen voor de verschillende kernen zijn grotendeels realiteit 
geworden,” zegt Katrien Willems. “Het centrum van Elzestraat werd helemaal 
opgeknapt, de restauratie van het Sint-Michielssteel zit in haar eindfase en in 
Katelijne kwam er een extra parking op wandelafstand van de markt. En Waver 
werd – zoals beloofd - niet volgebouwd met megaserres.”

“70% van voorstellen 2012 gerealiseerd”
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Maurice (66) is de drijvende kracht achter 
Katelijne Motors. Hij zet zich ook al enkele 
jaren in binnen de gemeentepolitiek. 
Sinds 2016 is hij schepen van onder meer 
ontwikkelingssamenwerking en begraafplaatsen. 

Isabelle (43) woont in de Vinkenhofstraat en is 
bestuurslid bij de Gezinsbond van OLV-Waver. 
Ze organiseert mee “Sterren op de Grasmat”, 
een voetbaltornooi ten voordele van sport voor 
mensen met een handicap.

Axel (45) 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”.

Lore (20) is geboren en getogen in onze 
gemeente. Ze woont in Pasbrug en je kan haar op 
zondag in de beenhouwerij vinden van de lokale 
Spar. Zij stond mee aan de wieg van de Katelijnse 
Jong VLD-afdeling.

Tania (48) woont in Pasbrug. Tania is moeder 
van twee prachtige zonen. Ze heeft zich de 
voorbije jaren ingezet voor het verzorgen van 
bejaarden en kinderen. Momenteel werkt zij in 
de lokale Spar. 

Marc (49) was tot voor kort algemeen manager 
bij KV Mechelen. Hij speelde de afgelopen 15 jaar 
een prominente rol bij de heropbouw van de 
club. Hij is ook bestuurslid bij de supportersclub 
Hoger Op.

Thomas (22) 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. Ook was hij jeugdtrainer bij 
de Red Boys Elzestraat.

Annelies (36) is trots om als verpleegkundige te 
kunnen werken. Ze is moeder van 4 kinderen. Ze 
heeft een uitgesproken interesse in de sociale 
thema’s zoals ouderenzorg.

Stanny (57) is vader van een voetballende 
dochter en 2 zonen die wielrennen. Hij werkt 
als gemachtigd opzichter en onderhoudt ook 
tuinen. Soms valt hij ook in bij het OCMW als er 
zieke medewerkers zijn.

Ilse (40) is actief als zelfstandige en woont in 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Daar zet ze zich ook in 
bij de vzw Waver Leeft.

Jan (43) woont in O.L.V.-Waver en is 
brandweerman. Daarnaast is hij heel actief in 
het verenigingsleven. Hij maakt met zijn inzet 
mee een bruisende gemeente.

Wim (46) is hoofdverpleegkundige bij het AZ 
Sint-Maarten in Duffel. Hij was jaren actief bij 
Natuurpunt en zet zich nu in bij KFC Katelijne, 
waar zijn zonen actief zijn. 

Ilse 
Huysmans13 15

Jan 
De Kunst

Wim 
Marnef14

Thomas 
Mariën10 12

Annelies 
Bal

Stanny 
Willems11

Lore 
Roelandts7 9

Tania 
Claes8

Maurice 
Verheyden4 6

Isabelle 
Fossé

Axel 
Colonna-
Cesari

Marc 
Faes

5
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Kelia (33) woont sinds 2017 in Sint-Katelijne-
Waver. Ze wil zorgen voor kwaliteitsvolle en 
duurzame veranderingen in het leven van alle 
Katelijnenaars. 

Veerle (48) werkt bij de dierenartsenpraktijk 
Animalis. Ze woont in de Hertstraat, waar ze 
het kattenhotel en hondenkapsalon Floris 
en Floriaan uitbaat. Veerle is ook zangeres bij 
verschillende groepen.

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

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

Soraya (31) woont in de Leemstraat in Onze-
Lieve-Vrouw Waver. Ze is advocate aan de balie 
van Mechelen.

Sabrina (39) is mama van 2 kinderen. Ze woont 
in de Stationsstraat en werkt als winkelbediende 
in een modezaak in de Lemanstraat. Ze maakt 
het graag gezellig en heeft daarom een sterke 
interesse in woningdecoratie.

Marcel (69) is intussen gepensioneerd. Je vindt 
hem vaak terug op de fiets, want hij is actief bij 
de wielertoeristen van Nieuwendijk.

Jiri (36) is een fervent basketballer en sporter 
in het algemeen. In 2010 verhuisde hij naar 
Elzestraat. Zijn interesses gaan uit naar jeugd, 
sport, milieu en ruimtelijke ordening.

Patrick (58) werkt bij de Liberale Mutualiteiten en 
is ook OCMW-Raadslid. Hij woont in de Berkelei 
in Pasbrug.

Servaas (67) is al meer dan 30 jaar actief in 
de gemeentepolitiek. Deze legislatuur was 
hij als schepen onder meer bevoegd voor de 
buitenschoolse kinderopvang en milieu.

Caroline (62) is professor aan de VUB. Ze is ook 
één van de drijvende krachten achter De Penseur, 
het vrijzinnigencentrum van onze gemeente.

Guy (59) woont al meer dan 30 jaar in Waver. 
Hij voetbalde bij KV Mechelen en was ook lang 
trainer van de duiveltjes bij Wavria. Guy is ook 
voorzitter van de Open Vld.

Caroline 
Andries25

Guy 
Henderickx26

Marcel 
Briat22 24

27

Jiri 
Nossent

Patrick 
Franken

Servaas 
De Vries

23

Tina 
Vander- 
auwera19 21

Soraya 
Bosman

Sabrina 
Verstraeten20

Kelia 
Kaniki  
Masengo16 18

Veerle 
Peters

Ulla 
Van Goolen17



Onze kandidaten

Katrien Willems 2de plaats

Katrien (32) is een geëngageerde moeder van twee 
kinderen (2 en 4 jaar). Van kindsbeen af speelt ze klarinet 
en sinds 2014 is ze een vaste waarde bij de Koninklijke 
Harmonie De Verenigde Sint-Katarinavrienden. 
Stilzitten staat niet in haar woordenboek. Onder haar 
impuls werd Curieus Katelijne opgericht, voornamelijk 
bekend om hun terrasfilms en geefpleinen. Sinds 2016 
heeft ze ook de politieke microbe te pakken en zet ze 
zich bij SAMEN ANDERS mee in voor een nog meer 
bruisende gemeente. Haar interessevelden zijn breed, 
maar ze focust vooral op milieu, ruimtelijke ordening en 
gezinnen. Ze woont in de Fruitenborglei.

Tom Ongena Lijsttrekker
Tom (42) is sinds 1 januari 2013 eerste schepen. Hij is 
onder meer bevoegd voor mobiliteit, lokale economie 
en inspraak. Onder zijn impuls kwam er meer aandacht 
voor verkeersveiligheid. Denk maar aan de invoering 
van fietsstraten of de trajectcontroles tegens 
snelheidsduivels. Ook maakte hij werk van meer inspraak 
voor de inwoners, met o.a. de invoering van kernraden. 
Ook een betere dienstverlening, met een uitgebreid 
digitaal loket, is één van zijn stokpaardjes. Als schepen 
voor lokale economie is hij de bezieler van het hel 
Skwinkelplan, met tal van evenementen en de invoering 
van de Skwinkelbon. Tom is jurist en voormalig nationaal 
partijwoordvoerder van Open Vld. Hij is vader van Kaat 
(11) en Tijl (7) en woont in de Stationsstraat.

Ronny Slootmans 3de plaats
Ronny (46) is al jaren actief in de gemeentepolitiek en 
sinds 2012 schepen van onder meer feestelijkheden, 
erfgoed, cultuur en onderwijs. Dankzij zijn beleid 
zijn alle containerklassen uit de gemeentescholen 
verdwenen en bruist onze gemeente weer. Denk maar 
aan de vele nieuwe evenementen, zoals het Gala van 
de Katelijnse Keien of Sint-Katelijne-Waver Zingt en 
Danst. Ook ons erfgoed ligt hem nauw aan het hart. Zo 
nam hij het initiatief om de oude dorpspomp in Waver 
te restaureren en volgt hij de restauratie van het Sint-
Michielskasteel op de voet. Met de aankoop van de 
grond in de Leliestraat zette hij ook de eerste stap naar 
een degelijke fuif- en cultuurzaal in onze gemeente. Hij is 
vader van Phaedra en woont in Beatrijsstraat.

!!

Deze 27 mensen willen de motor van 
de vernieuwing volop verder laten draaien.

1.  Tom ONGENA

2. Katrien WILLEMS

3.  Ronny SLOOTMANS

4.  Maurice VERHEYDEN

5.  Isabelle FOSSÉ

6.  Axel COLONNA-CESARI

7.  Lore ROELANDTS

8. Tania CLAES

9.  Marc FAES

10.  Thomas MARIËN

11.  Annelies BAL

12.  Stanny WILLEMS

13.  Ilse HUYSMANS

14.  Jan DE KUNST

15.  Wim MARNEF

16.  Kelia KANIKI MASENGO

17.  Veerle PETERS

18.  Ulla VAN GOOLEN

19.  Tina VANDERAUWERA

20.  Soraya BOSMAN

21.  Sabrina VERSTRAETEN

22.  Marcel BRIAT

23.  Jiri NOSSENT

24.  Patrick FRANKEN

25.  Caroline ANDRIES

26.  Guy HENDERICKX

27.  Servaas DE VRIES

 Tip: 
 u kan op meerdere 
 kandidaten stemmen. 

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

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: kevin.hens.stagiair@openvld.be, 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : V.U. Tom Ongena, Stationsstraat 278, Sint-Katelijne-Waver


