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Sterke ploeg gaat laatste jaar in!
Wuustwezel

En wat een jaar! Een jaar van oogsten wat gezaaid
was, een jaar van genieten wat al gerealiseerd is en
een jaar van vooruitkijken. “Voor ons is het een jaar
waarin enkele grote projecten echt van start moeten gaan: fietspaden langs de Sint Lenaartseweg en
de Bredabaan vanuit Gooreind richting Brasschaat,
ons derde sportpark finaliseren én de basisschool
in Loenhout met nieuwe zaal voor de verenigingen,
kleedkamers voor de sportclubs en een renovatie
van de Tiendenschuur voor de Heemkundige kring. Ik
besef nu nog meer dan vroeger dat een goede voorbereiding belangrijk is maar snak nu toch mee naar
realisatie”, aldus onze burgemeester Dieter Wouters.
Al die zaken worden gerealiseerd door een sterk
team. “Naast het schepencollege, de burgemeester
en de voorzitter van het ocmw vallen we terug op
een solide team van raadsleden. Zij zijn onze ogen en
oren in de gemeente, signaleren vele zaken en werken sterk mee aan de toekomst van Wuustwezel”, aldus voorzitter
Mai van Thillo.
Vandaag werken we ook volop aan het Wuustwezel van morgen. Een Wuustwezel waar we mee naar de kiezer zullen
stappen volgend jaar in oktober. Aan enthousiasme geen gebrek !

Eerste laadpalen
De elektrische wagen is niet meer weg te denken uit ons
straatbeeld. Ook de laadpalen mogen dan niet ontbreken.
Op meerdere plaatsen in onze gemeente zie je ze verschijnen en worden bepaalde parkeerplaatsen exclusief voor hen
gereserveerd. Ook wij geloven in duurzaamheid en het herdenken van onze mobiliteit.

Wist je dat? …
• We niet enkel uitkijken naar de komst van de Sint
en de Lichtstoet op 18 november maar ook nu al
naar een nieuw event: Wezel Wintert op 6/1/18
’s avonds. Het is de nieuwjaarsdrink maar dan helemaal anders :)

• Je ook meteen 21/1/18 kan inschrijven: onze
nieuwjaarsreceptie met Koen Geens in het Schoolhuis te Gooreind
• Je nu je gsm mag wegleggen en gaan wandelen in
een prachtig herfstige gemeente
Schepen van milieu en duurzaamheid Sus Vissers
is trots op de eerste laadpalen in Wuustwezel.

