Een positieve kijk
op Wuustwezel
samen voor

Wuustwezel

samen voor

Zwerfvuil aanpakken! ONDERWIJS

Wuustwezel

Nog niet zo lang geleden kon je ze bezig zien: onze mensen van CD&V in grachten, op de bermen en tussen de struiken. Geen verstoppertje aan het spelen maar
zwerfvuil aan het rapen.
Ze doen dat niet alleen. Vele mensen organiseren zich om het zwerfvuil te bekampen. Wat te denken van al onze schoolkinderen, de bewoners van het woonbos en
de Duinenstraat, de jagers,…
Maar al die mensen vragen ook jou hulp. Wij als CD&V zullen vanuit het gemeentebestuur blijven inzetten op handhaving maar durven ook zeggen dat het erg
moeilijk te bestrijden is. De échte en enige aanpak die werkt is diegene die we
samen doen. Samen ophouden met te sluikstorten, samen waakzaam
zijn voor zij die denken
de regels aan hun laars
te lappen en samen oprapen wat we toch zien
liggen.
We maken er al decennia
een punt van om Wuustwezel niet alleen maar
samen met de inwoners
te besturen. Wel ook dit
moeten we samen aanpakken. Bedankt voor
jullie hulp !

UITNODIGING - THEMA NAMIDDAG
Hoe blijft Wuustwezel een actieve,
aangename en zorgzame gemeente
Onze CD&V Senioren Wuustwezel willen graag met u,
65 plusser, in dialoog gaan rond de thema’s:
•
•
•
•

Mobiliteit en veiligheid
Wonen en aangepast bouwen, zorg op maat
Gezondheid, vrije tijd en toegankelijkheid
Inspraak en participatie, levenslang leren

Wanneer en waar ?
vrijdag 13 oktober van 13u30 tot 17u deuren open vanaf 13.00u.
GC Blommaert, Gemeentepark 22, Wuustwezel

Ook Wuustwezel vergrijst en verzilvert en dat is geen
natuurramp die ons overkomt. Ouderen zijn actiever,
gezonder en hoger opgeleid dan enkele decennia
geleden. En ook ouderen die beperkingen en
zorgnoden ondervinden, beschikken over nog heel wat
competenties waarmee ze kunnen bijdragen tot een
actieve en zorgzaam Wuustwezel.
Welke accenten, prioriteiten vindt u belangrijk ?
Geef u mening en ga in gesprek met andere senioren.
Uw mening telt !
Graag op voorhand inschrijven
bij CD&V seniorenvoorzitter Fons Gommers
Via E-mail: fons.gommers@outlook.com
Tel. 0475/22.88.99

VANDAAG

Samen zorg dragen voor leerlingen
Een boeiende thema-avond met u en Kathleen Helsen,
onderwijsdeskundige CD&V en voorzitter van de commissie
onderwijs in het Vlaams Parlement.
Wanneer: Donderdag 21 september 2017 om 20u00
Locatie: GC Blommaert, Gemeentepark 22, 2990 Wuustwezel
Een initiatief van CD&V Wuustwezel
in samenwerking met CD&V Kalmthout

DE VERANDERINGEN
IN HET ONDERWIJS
Omwille van de vele nieuwe uitdagingen op school:
- ‘leerlingen met specifieke onderwijsnoden, een andere thuistaal,
in armoede, moeilijk gezinssituatie,....
- Nieuwe eindtermen die meer ruimte vragen voor burgerschapsvorming, omgaan met pestgedrag, sport, cultuur, ICT, milieu,
voeding …
- De brede school waar verenigingen, buurtinitiatieven en school
elkaar vinden en aanvullen ...’
Is het meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen en ouders en
leerlingen sterker te betrekken, want al deze opdrachten kunnen niet
binnen de lesuren tot een goed einde worden gebracht.
Samenwerken is een win-winsituatie.
CD&V Kalmthout en
Wuustwezel nodigen Vlaams
parlementslid Kathleen
Helsen uit om samen met
ons te praten over het
onderwijslandschap en om
er ‘SAMEN ‘ een leerrijk
schooljaar van te maken met
blije kinderen, tevreden
ouders en leerkrachten
in een toffe school.
Ouders, directie,
leerkrachten, leerlingen,
studenten, verenigingen
en buurtinitiatieven, …
Iedereen welkom

Kathleen Helsen, specialiste CD&V
onderwijs en voorzitter van
de commissie onderwijs
in het Vlaams Parlement

