
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwerking 
met de hogere overheden. En omgekeerd!

Zo zagen we in Waasmunster o.a. we-
genwerken met aangepaste riolering en 
een project voor een nieuwe gemeente-
school.

Deze projecten kwamen tot stand 
dankzij de samenwerking met het Vlaam-

se, Belgische, ja zelfs op het Europese ni-
veau. Zonder die samenwerking zou onze 
gemeente er niet zo fraai uitzien!

Denk daar aan als u een weloverwo-
gen stem wil uitbrengen op 25 mei. Een 
stem voor CD&V is het verschil maken in 
uw buurt.

Onze CD&V-burgemeester Michel Du 
Tré kent u. Maar maakte u al kennis met 
Ilse Poppe? Ilse is de Waasmunsterse 
kandidaat die wij naar voor schuiven op 
25 mei. Zij staat op de 21ste plaats op de 
CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. 

Ilse is een jonge zelfstandige, die over-

al klaar staat om een handje te helpen. 
Als jong raadslid gaat haar aandacht ui-
teraard uit naar jeugdzaken. Als kinesiste 
is zij zeer begaan met de lokale onder-
steuning en mogelijkheden van onze zelf-
standigen. Sportverenigingen, met hun 
behoeften, kunnen ook rekenen op haar 
inzet.

“Het contact met alle lagen en leeftij-
den van de bevolking geeft mij een goed 
beeld over wat er leeft,” is haar motto. 
Een echte CD&V-gedachte! Want samen 
sta je altijd sterker.

STERKER WAASMUNSTER, STERKER VLAANDEREN
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Een modern 
groenonderhoud

Afvalwater in de riool

Er zijn nog van die Europese richtlijnen, 
die Waasmunster rechtstreeks raken. Het 
grondgebied van onze gemeente moet vol-
ledig worden voorzien van een openbare rio-
lering, die enkel nog afvalwaters vervoert en 
geen regenwater meer. 

Gigantische investeringen werden en wor-
den hiervoor uitgevoerd. De Vlaamse rege-
ring betaalt het overgrote deel. Alle onder-
grondse werkzaamheden zijn voor rekening 
van de Vlaamse overheid. Een goede samen-
werking is dan ook noodzakelijk : Waasmun-
ster maakt van de gelegenheid gebruik 
om de weg opnieuw aan te kleden op een 
eigentijdse en verkeersveilige manier. Het 

meest recente voor-
beeld vind je in de 
Dommelstraat en de 
Warandestraat. Veilig 
verkeer op de weg en 
een degelijk transport 
van afvalwaters onder 
de weg.

De toekomstige programmatie van deze 
ingrijpende werkzaamheden, bespreekt uw 
gemeentebestuur met het Vlaamse niveau. 
Wegenwerken moeten op elkaar worden 
afgestemd, werken aan gemeentewegen 
mogen de werken aan de gewestwegen 
niet hinderen. Zo zal de Vlaamse regering 

in de komende weken starten aan werken 
aan onze op- en afritten van de E17 en aan 
de N47. Door deze werken moeten wij het 
dossier van de Stationsstraat uitstellen. Een 
goede communicatie tussen de bestuursni-
veaus is belangrijk.

CD&V is de enige partij met een sterke 
nationale én lokale verankering. Omdat we 
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we 
samen aan het Vlaanderen waarin we graag 
willen leven.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan 
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan 
we tot de actie over en werken we samen 
op verschillende beleidsniveaus. Door de 
zaken samen aan te pakken, samen creatief 
te zijn en samen te ondernemen blijken we 
tot grote daden in staat: projecten en rea-
lisaties waar we allemaal goed gezind van 

worden, tot voordeel van iedereen. 

Eenzelfde redenering volgen wij om het 
beleidsniveau te bepalen. Als een gemeente 
een zorg ter harte neemt moet de regering 
dit niet in haar plaats doen. Maar de overheid 
verdeelt de beschikbare middelen opdat een 
duurzaam sociaal-economisch beleid onze 
welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor 
de toekomst veilig kan stellen. En dit met 
sociaal rechtvaardige, genereuze en betaal-
bare voorzieningen voor iedereen die daar 
nood aan heeft. Ook in onze gemeente vind 
je daar voorbeelden van.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

Waasmunster maakt langzaam maar zeker 
werk van een moderne groenvoorziening. 
In het vooruitzicht van het pesticidenvrij 
onkruidbeheer, komt u langs Waasmun-
sterse wegen de veegmachine tegen. Hier-
mee trachten we straten en pleinen proper 
en onkruidvrij te houden.

Door toepassing van Europese regelgeving, 
mag uw gemeentebestuur vanaf 2015 geen 
pesticiden meer gebruiken voor het onder-
houd van het openbaar domein. We hebben 
besloten deze Europese deadline niet af te 
wachten, maar ons nu reeds voor te berei-
den op deze nieuwe aanpak. 

Daarnaast werd een snoeiplan ontwikkeld, 
zodat openbare bomen en planten, plant-
soenen, kerkhoven en parken op een ver-
antwoorde manier tot ontwikkeling kunnen 
komen en opnieuw een evenwicht wordt 
bereikt tussen onze groenvoorzieningen en 
onze bewoners. 

Wie de laatste maanden goed heeft rond-
gekeken, heeft het gezien : Waasmunster 
onderhoudt zijn openbaar groen. 
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STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Onze gemeenteschool heeft een enorm groot 
potentieel, maar kent ook één enorm nadeel : 
de compleet verouderde infrastructuur. 

In Waasmunster zijn prefab-gebouwen van 
bijna 50 jaar oud en versleten containerklas-
sen voor kleuters jammer genoeg vandaag nog 
realiteit.

De Vlaamse regering heeft een versnelde aan-
bouw van basisscholen aangekondigd via een 
project van publiek-private samenwerking “ 
Scholen van Morgen”.

Het gemeentebestuur van Waasmunster 
besloot in dit project te stappen, waardoor 
inderdaad een versnelde nieuwbouw moge-
lijk wordt.

Er werd een zeer knap ontwerp van nieuwe 
basisschool uitgetekend. We hopen met u dat  
over enkele maanden de eerste spade in de 
grond kan, zodat de jongsten der Waasmun-
steraars over enkele schooljaren zullen kunnen 
worden gehuisvest in een eigentijdse, veilige en 
comfortabele school.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Een nieuwe gemeenteschool
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STERKER VLAANDEREN 
STERKER WAASMUNSTER

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Door Europese regelgeving mag uw ge-
meentebestuur vanaf 2015 geen pesticiden 
meer gebruiken. We hebben besloten deze 
Europese deadline niet af te wachten.

Gigantische investeringen werden en wor-
den hier uitgevoerd. De Vlaamse regering 
betaalt het overgrote deel.

De Vlaamse regering heeft een versnelde 
aanbouw van basisscholen aangekondigd. 
Het gemeentebestuur van Waasmunster 
besloot in dit project te stappen.
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