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Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Pascal Kwanten trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober trekt u, samen met alle inwoners van 
Westerlo, naar de stembus om een nieuwe gemeen-
teraad te kiezen. Pascal Kwanten zal in oktober de 
N-VA-lijst trekken. Pascal en de volledige N-VA-ploeg 
willen u een veilige thuis in een welvarend Westerlo 
bieden.

Uw mening telt
Pascal: “In 2012 heb ik het vertrouwen van velen van u gekregen 
en ben ik verkozen als gemeente- en OCMW-raadslid. In de af-
gelopen jaren heb ik de werking van de gemeente en het OCMW 
goed leren kennen. Mijn beroep geeft mij de kans om dagelijks 
met allerlei mensen in contact te komen en zo op te vangen wat 
er leeft bij de Westelse bevolking, iets wat voor mij zeer belang-
rijk is.”

Algemeen belang dienen
“Als gemeente- en OCMW-raadslid is het niet alleen mijn taak 
om naar de noden en vragen van de bevolking te luisteren, maar 
ook samen oplossingen te zoeken. Individuele belangen mogen 
daarin nooit meer doorwegen dan het algemene belang. Daarom 
voel ik mij nog steeds als een vis in het water bij de N-VA, omdat 
dit zo nauw aansluit bij onze partijfilosofie”, zegt Pascal.

Vereenzaming aanpakken
“Ik kom spijtig genoeg veel in contact met de vereenzaming en 
de problemen van de vergrijzende populatie in onze gemeente. 
Ik vind dan ook dat oplossingen zoeken voor deze problematiek 
een prioriteit moet zijn voor de volgende bestuursploeg. Deze le-
gislatuur hebben we hiervoor al het lokaal dienstencentrum van 
het OCMW gerealiseerd en dat is een absoluut pluspunt voor 
onze senioren, want het is echt een bruisend activiteitencentrum 
geworden”, aldus Pascal.

Sociaal en rechtvaardig
Pascal: “Graag zou ik er ook voor willen zorgen dat onze kin-
deren en hun vrienden verder kunnen opgroeien in een veilig, 
sociaal en rechtvaardig Westerlo. We hebben een goed sociaal 
vangnet. Dat is absoluut noodzakelijk voor diegenen die het 

moeilijker hebben in deze soms harde maatschappij. We moeten 
er echter voor waken dat een vangnet geen hangmat dreigt te 
worden. 

Wonen in eigen streek
“We hebben een mooie gemeente met veel erfgoed en een lande-
lijk karakter. We dienen ervoor te waken dat dit zo blijft en Wes-
terlo bovendien een aantrekkingspool is voor jongeren. Ervoor 
zorgen dat ze hier willen wonen en dat het betaalbaar blijft voor 
hen, is een grote uitdaging. Hiervoor is een langetermijnvisie 
nodig op het vlak van ruimtelijke ordening, waar we volop werk 
van maken. Zo blijft de toekomst van Westerlo verzekerd. 

Graag reken ik samen met mijn ploeg op jullie stem in 2018 voor 
een veilige thuis in een welvarend Westerlo”, besluit Pascal. 

  Pascal Kwanten 
Lijsttrekker 
48 jaar 
Woont in Westerlo, werkt in Tongerlo 
Gemeente- en OCMW-raadslid

  Schepen Herman Wijnants en raadslid Pascal 
Kwanten (lijsttrekker) willen samen met u bouwen 
aan een veilige thuis in een welvarend Westerlo.
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Woordje van de voorzitter
2018 heeft inmiddels zijn intrede gedaan, dat bete-
kent goede en nieuwe voornemens maken. Maar dat 
wil ook zeggen: stil staan bij het voorbije jaar. 

Het bestuur van N-VA Westerlo heeft de handen uit de mouwen 
gestoken en in 2017 weer een puik parcours afgelegd. We hebben 
voor het eerst in Westerlo gekozen voor een planmatige aanpak 
van de ruimtelijke ordening met duidelijke regels die voor ieder-
een gelden. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan veilige 
schoolomgevingen en de goede functionering van het zwembad.

Er zijn natuurlijk altijd zaken waar we liever wat meer zouden 
doen of ze enigszins anders zien dan onze coalitiepartner, maar 
net zoals in het leven is het in de politiek ook een kwestie van 
geven en nemen. We blijven er in elk geval voor gaan. 

Met het verkiezingsjaar voor de boeg is het maken van goede 
voornemens niet zo moeilijk. We willen als N-VA-Westerlo een 
sterk programma brengen. Een programma dat alle mensen van 
Westerlo verbindt, om zo voor iedereen een veilige thuis in een 
welvarend Westerlo te creëren. 

En tot slot wil ik iedereen uitnodigen op  
onze nieuwjaarsreceptie om samen met  
ons het glas te heffen op 2018. U bent  
op 26 januari vanaf 20 uur welkom in  
het Torenhof. Tot dan!

Duidelijke bouwregels voor iedereen
Als bevoegde schepen heb ik er steeds voor gepleit 
om een duidelijk kader te schetsen waaraan steden-
bouwkundige projecten moeten voldoen. Dit om elke 
vorm van willekeur uit te sluiten. Door middel van 
een stedenbouwkundige verordening kunnen we de 
sinds 2014 gehanteerde richtlijnen juridisch vastleg-
gen. Samen met de bouwdienst heb ik deze richtlijnen 
uitgewerkt en deze afgetoetst bij voorontwerpen van 
projecten. We organiseren voorbesprekingen met 
bouwheren en architecten waarbij we dan ook de 
richtlijnen meegeven.

De verordening vormt een basis om een gezonde sociale mix te 
verwezenlijken in het woonaanbod en te voorzien in voldoende 
kwaliteit in deze woongelegenheden. 

De verordening omvat onder meer de gemiddelde netto 
vloeroppervlakte per woongelegenheden, plafondhoogtes, 
daglichtnorm, de minimum oppervlakte voor buitenruimte, het 
aantal autostaanplaatsen en fietsstallingen enz.

Afwijkingsmogelijkheden zijn zeer beperkt en dienen voldoende 
gemotiveerd te worden. Afwijkingen zijn vooral van toepassing 
op bestaande gebouwen die gerenoveerd worden met het oog op 
meergezinswoningen.

Kortom, we willen kwaliteitsvolle woongelegenheden creëren 
voor onze inwoners in onze mooie landelijke gemeente in plaats 
van de focus te leggen op ‘opbrengstarchitectuur’.

  Met duidelijke bouwregels, die voor iedereen 
gelden, vermijden we willekeur.

  Iris De Wever 
Schepen voor Ruimtelijke  
Ordening, Gezinsbeleid en  
Milieu

  Hilde Van der Auwera 
Afdelingsvoorzitter

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
De N-VA wenst u in 2018 een veilige 
thuis in een welvarend Westerlo.
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Nieuws uit de gemeenteraad

Westelse werven in 2018
In de maand december werden de budgetten van zowel de gemeente, het OCMW als het autonome gemeen-
tebedrijf voor 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. En daar zijn nog heel wat grote investeringen inge-
schreven. We hopen met deze investeringen van onze gemeente, de parel der Kempen, nog een mooiere en 
warmere gemeente te maken.

Een groot aantal straten zal vernieuwd 
of hersteld worden. Het gaat om zowel 
beton- als asfalteringswerken. Met deze 
werken is er inmiddels een aannemer van 
start gegaan.

In Heultje wordt met het langverwachte 
gesubsidieerd rioleringsproject August 
Cannaertsstraat-Achterheide een oplossing 
gezocht om de waterhuishouding in de 
regio te optimaliseren.

De gemeente investeert in de vernieuwing 
en duurzame renovatie van onze gebou-
wen. Zo is er in 2018 onder meer geld 
voorzien voor de renovatie van de dekenij, 
verschillende kerken, scholen, sporthal de 
Beeltjens, de bibliotheek…

  Jef Van den Eynde 
Fractievoorzitter

Nieuwjaarsreceptie 
met de voorzitter van  
het Vlaams Parlement 

Jan Peumans

Onderhoud wegen Waterhuishouding Heultje Duurzame gemeentelijke gebouwen

26 januari 2018 - 20 uur
Torenhof
N-VA Westerlo nodigt u van harte uit op de nieuwjaarsreceptie. U bent 

vanaf 20 uur welkom in het Torenhof (Geneinde 1). Onze gastspreker is  

Jan Peumans. Verder is er ook een optreden van De New Blabbers. 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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