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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 augustus.

Veilig terug naar school (p.3)Westelse meerderheid: gebrek aan ambitie (p.2)

Onze N-VA’ers in 
de zorgsector
Vanuit een mobiele equipe van het 
plaatselijk ziekenhuis hebben verpleeg-
kundigen Angelica Boisschot en Iris De 
Wever nauw kunnen samenwerken op 
de COVID-afdeling. Ze hebben zich, net 
zoals iedereen in de zorgsector, op korte 
tijd moeten aanpassen aan een zeer aparte 
manier van werken.

“Het waren vaak lange en zware dagen, 
zowel op fysiek als op psychologisch vlak. 
Vooral de eenzaamheid van de patiënten 
en de radeloosheid van de familie die hun 
geliefden geen bezoek mochten brengen, 
heeft ons erg aangegrepen.”

“Tegelijkertijd zorgde deze moeilijke 
periode ook voor positieve dingen. De 
samenhorigheid tussen collega’s, de steun-

betuigingen via de media … heeft ons 
de kracht gegeven om vol te houden. We 
hopen dat de strijd tegen het coronavirus 
een deur opent naar een herwaardering 
van de volledige zorgsector.”

Pascal Kwanten is huisdokter en voorzitter van de eerstelijnszone 
Zuiderkempen. Hij levert topwerk en opent de jacht op  
coronaclusters in de Kempen.

“Er is sinds kort een meldpunt voor COVID 19-besmettingen voor 
onze volledige Kempense regio, waarvan de gegevens  
onmiddellijk worden doorgestuurd naar de vier eerstelijnszones. 
Er is een overkoepelend COVID-team samengesteld over de zes 
gemeenten heen.”

“Iedere afzonderlijke gemeente beschikt ook over een lokaal ‘out-
break tracing-team’. Dankzij de huisartsen komt de info razendsnel 
door naar de juiste instanties en kan men kort op de bal spelen. 
Daardoor is een efficiënte en werkende ‘contact tracing’ mogelijk.”

Patrick Vercauteren is huisdokter in een groepspraktijk. 

“De fysieke raadplegingen bleven tijdens de piek van de pandemie 
zeer beperkt. Ze werden voornamelijk vervangen door het geven 
van telefonisch advies en een eventuele doorverwijzing naar een tri-
agecentrum of spoedafdeling. De contactopsporing loopt intussen 
een stuk beter dankzij de inspanningen op het eerstelijnsniveau.”

 Angelica Boisschot en Iris De Wever zijn 
verpleegkundige in een plaatselijk ziekenhuis.

Beste inwoner

De afgelopen zomermaanden hadden 
we ons allemaal anders voorgesteld. 
COVID-19 zorgde ervoor dat onze  
vrijheden flink werden beperkt.  
Mondmaskers werden het nieuwe  
‘normaal’ in het straatbeeld, we  
moesten de avondklok respecteren,  
horecazaken sloten de deuren om 1 uur, 
telewerken werd de norm en sommigen 
werden zelfs (technisch) werkloos. Toch 
probeert ieder van jullie het beste te 
maken van deze moeilijke periode. Dat 
is bewonderenswaardig.

Onze eigen helden
Mijn speciale waardering gaat uit naar 
de talrijke leiders en leidsters van onze 
jeugdverenigingen. Dankzij hun inzet en 
het nemen van verschillende  
verantwoorde maatregelen, was het 
voor vele kinderen toch nog mogelijk om 
tijdens de zomervakantie een zorgeloos 
kamp te beleven.

Natuurlijk vergeten we ook onze  
zorgverleners niet, die dag en nacht 
paraat stonden om het virus onder 
controle te krijgen. We richten in dit 
huis-aan-huisblad dan ook graag 
even de schijnwerpers op onze eigen 
N-VA-bestuursleden die werkzaam 
zijn in de zorgsector. Hun ervaringen in 
verband met het coronavirus zijn stuk 
voor stuk uitzonderlijk.

Tot slot wil ik ook iedereen die tijdens 
deze periode een dierbare verloor of het 
moeilijk had, een hart onder de riem 
steken en hen veel sterkte toewensen.

Bert Wellens
Voorzitter N-VA 
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Westelse meerderheid: een gebrek aan ambitie
Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. En dat het bijzondere tijden zijn, ondervinden we nog dagelijks. 
De opgelegde coronamaatregelen moeten voldoende ondersteuning bieden zodat onze toekomst gevrijwaard kan  
worden. Net daarin schiet het huidige gemeentebestuur tekort.

In plaats van samen te werken met de oppositiepartijen, die zich al de hele legislatuur constructief opstellen, koos de  
meerderheid ervoor om alle beslissingen achter gesloten deuren te nemen en de gemeenteraad volledig buitenspel te zetten. 
Raadsleden bleven zo op hun honger zitten wanneer er om meer uitleg gevraagd werd. Bovendien kunnen we op die manier 
niet doen waarvoor we verkozen zijn: de meerderheid controleren en mee nadenken over maatregelen die er echt toe doen.

Oppervlakkig Kroonplan
Het plan om terug te keren naar de oude, pre-coronasituatie, is inhoudelijk nog maar een mager beestje. Waar de federale 
en Vlaamse regering concrete steunmaatregelen uitvaardigen, blijft de gemeente Westerlo steken in een algemene visietekst. 
Niemand weet wat we daar concreet van mogen verwachten. Een gebrek aan ambitie dus.

Handelaars en verenigingen in gevaar
N-VA Westerlo pleit ervoor om onze handelaars en ondernemingen die het sterkst te lijden hebben gehad onder deze crisis 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat kan door een tijdelijke afschaffing van de gemeentelijke belastingen en allerhande 
heffingen. De gemeentelijke begroting is voldoende in evenwicht om dat op te vangen.

De gemeente heeft van de Vlaamse overheid middelen gekregen om het verenigingsleven te ondersteunen. Omdat zij dit jaar 
geen actitiviteiten kunnen organiseren die de kassa spijzen, komt de werking van onze Westelse verenigingen in gevaar.  
We willen dat er op de volgende gemeenteraad een plan op tafel komt over de verdeling van die middelen.

Ten slotte verdienen ook zorg- en hulpverleners een compensatie voor de kosten die zij maakten om eigen 
beschermingsmateriaal aan te kopen.

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste 
partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan 
de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar 
principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde:  
vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant 
staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020

www.n-va.be/word-lid
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Bezwaar tegen windmolens in industriepark
Energieleverancier Luminus wil een project  
realiseren met vijf windturbines van 200 meter 
hoog in het industriepark Hulshout/Heultje.  
N-VA Westerlo gaat daar omwille van verschillende 
redenen niet akkoord mee. Onze fractie diende een 
bezwaarschrift in bij de milieudienst.

Onze partij is uiteraard voorstander van herbruikbare 
energie en trekt daarom volop de milieukaart. We 
moeten bij dit project echter ons enthousiasme  
temperen, want de grootste pilaren zullen niet aan 
kanalen en snelwegen te vinden zijn, maar wel vlakbij 
onze dorpskernen komen te staan. De windmolens 
zouden zorgen voor extra overlast voor de  
bewoners van Heultje. Een dorp dat nu al kreunt 
onder het zwaar vervoer, omwille van het atypisch 
gelegen industriepark.

De opstart van het openbaar onderzoek midden in coronatijd en  
vakantieperiode, is voor ons onaanvaardbaar. Dat getuigt van weinig  
respect voor de burger. Ook de laagdrempeligheid van de infomomenten  
was er in de afgelopen periode absoluut niet, wat voor een dergelijk  
project toch wel een vereiste is.

Daarom diende onze N-VA fractie een bezwaarschrift in bij de milieudienst  
van onze gemeente.

Veilig terug naar school
Mede onder impuls van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts moderniseren de Westelse scholen. Er wordt geïnvesteerd in 
het scholencomplex aan de Verlorenkost. Dat brengt tijdelijk wat hinder met zich mee. De verkeersveiligheid van onze jongste 
weggebruikers blijft wel gegarandeerd.

De gemeenteraad heeft, op initiatief van N-VA-fractieleider Iris 
De Wever, beslist dat:

•  Er een infoavond georganiseerd wordt voor de omwonenden.
•  De gemeentelijke charter voor werfverkeer strikt zal worden 

toegepast in functie van de veiligheid van de schoolkinderen 
en ouders.

•  De werfkraan veilig geplaatst zal kunnen worden.

Dat laatstgenoemde punt kwamen er dankzij een initiatief van 
N-VA Westerlo, tegen het advies van het college van  
burgemeester en schepenen in. Er moet weliswaar een  
cederboom sneuvelen, maar dat wordt ruimschoots  
gecompenseerd door de aanplanting van vijf nieuwe bomen.

Verkeersveiligheid en ecologie gaan hand in hand, dankzij de 
tussenkomst van de N-VA.

 De windturbines zouden vlakbij 
onze dorpskernen komen te staan.

 Het scholencomplex aan de Verlorenkost breidt uit.
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Op ontdekkingstocht in Vlaanderen
Deze zomer wordt er eentje in eigen land. Geniet zonder zorgen en in 
alle veiligheid van al het moois dat Vlaanderen te bieden heeft. 

Fan van ons rijk Vlaams erfgoed? 
Surf naar openmonumenten.be/erfgoedezomer, koop een 
Open Monumentenkaart en beleef een erfgoede zomer.

Of ga zorgeloos op zwier met de YouFlanders-app. 
Surf naar youflanders.be of scan de QR-code. Dan ziet u in één oogopslag 
waar het rustig en dus veilig is.

Kom uit uw kot en ga op reis in Vlaanderen Vakantieland.

Beleef een erfgoede 
zomer in Vlaanderen.

Ga zorgeloos op 
zwier in Vlaanderen 
Vakantieland met de 
YouFlanders-app.

Zuhal Demir
Vlaams minister van Toerisme

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Erfgoed


