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Wat brengt 2018?
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De titels van de kranten waren duidelijk: ‘Miljoenen euro’s naar school en fietspaden’ (HLN), ‘Gemeente ziet het
groots: 8.5 miljoen euro aan investeringen’ (GVA). De ambities zijn hoog en dat beseft ook burgemeester Dieter
Wouters.
“Er waren al heel wat grote verbindingen mogelijk met
de fiets en wij zetten nu in op nog nieuwe ﬁetspaden.
Het fietspad langs de Nieuwmoersesteenweg, langs
de Bosduinstraat, de fietssuggestiestroken in Baan en
Duinenstraat liggen er al en worden dagelijks veelvuldig
gebruikt. Nu gaan we aan de slag met de fietspaden tussen Maria-ter-Heide en Gooreind langs de Bredabaan,
een recreatief fietspad tussen Wuustwezel-centrum en
het domein Franciscanessen én een gescheiden fietspad langs de Sint-Lenaertseweg. Dat is inderdaad erg
ambitieus maar dat lijkt me onze job”, lacht burgemeester Wouters.

het moeilijk hebben in onze samenleving.
“Voor het eerst deze legislatuur gaan we lenen”, zegt
onze burgemeester. “Onze leninglast is laag, de ﬁnanciën gezond en voor projecten van deze omvang kan je
dan lenen zonder de toekomstige generaties met grote
schulden op te zadelen. Iedereen weet dat Wuustwezel
financieel erg gezond is maar weet dat dit sterk bewaakt
moet worden. Het is niet het moment om belastingen te
verlagen of af te schaffen, wél om 100 % te investeren
in onze toekomst !”.

Het grootste bedrag gaat de
komende jaren naar nieuwe
gebouwen waar nood aan is.
Ten eerste is er Basisschool ’t
Blokje in Loenhout waar 500
kinderen uitkijken naar nieuwe gebouwen en speelplaats.
Daarnaast is er het sportpark
(inclusief sporthal) in Gooreind.
“De school is een ongelooﬂijk
project. Zoveel kinderen onderbrengen, een nieuwe zaal
voor het verenigingsleven van
Loenhout, extra kleedkamers
voor de sportschuur, renovatie van de Tiendenschuur,…”.
In Gooreind komt nu ook de
langverwachte sporthal. “Daar
nemen we ineens het ganse
sportpark mee waar we volop
de kaart trekken van atletiekclub GAV en zij die graag hardlopen. Een nieuwe piste, de
mogelijkheid om alle disciplines van atletiek te beoefenen,
beetje uitdaging in de looppaden er om heen, bossen om
door te rennen,…”
Verder telt de begroting nog
vele wegenwerken, evenementen, verbeterde dienstverlening,…en aandacht voor zij die

Onze gemeente is ﬁnancieel gezond en dat geeft nu ruimte
om voluit te investeren in nog meer ﬁetspaden, nieuwe school en sporthal
en de vele evenementen.

Wat is er aan de hand met
’het rusthuis’?
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Die vraag kregen we de afgelopen maanden erg vaak en terecht want er is heel wat
gaande. De raadsleden uit OCMW en gemeente hebben unaniem beslist om ons woonzorgcentrum Sint Jozef onder te brengen in een nieuwe vzw samen met het woonzorgcentrum Amandina. Op termijn zal er bij Amandina een extra gebouw komen en zal het
personeel en de bewoners van Sint Jozef naar daar verhuizen.
De reden waarom is vooral omdat het gebouw van Sint Jozef niet meer voldoet aan
de huidige brandveiligheid en comfortnormen. Zo moeten de kleine kamers vergroot
worden en extra geïnvesteerd worden in de veiligheid van iedereen. Als je daarbovenop
weet dat wij als gemeenschap jaarlijks heel wat verliezen moeten bijpassen, dan dringt
zich een grote verandering op.

Een uitbreiding van Amandina
waar iedereen (alle personeel
en bewoners) van Sint Jozef
onderdak zal vinden: dat was
de unanieme beslissing die
voorzitter Verelst kreeg.

Een nieuwbouw, een verhuis, nieuwe werkgever…grote wijzigingen waarover hard onderhandeld en gesproken is. Conclusie van dat alles: Alle personeel maakt mee de overstap en is zeker van werk, alle
bewoners kunnen blijven rekenen op warme zorg en dat op termijn in een verbeterde omgeving.

Een moeilijke oefening voor het bestuur en zeker ook voor de CD&V. Decennialang al staan we voor warme zorg in een
warme omgeving en dat zal nu niet veranderen. Knap werk van voorzitter Glenn Verelst die er hard heeft op moeten
zwoegen en daarbij de steun kreeg van alle partijen. Sterk om te zien dat rond een belangrijk dossier we eensgezind
naar buiten kunnen treden! Zoals zo vaak zijn de moeilijkste oefeningen de moedigste en dat is ook nu niet anders.

Kom ontbijten!

Wat is de beste maaltijd op een zondag? Het ontbijt natuurlijk.
Wel op zondag 21 januari zien we je graag vanaf 9 uur in zaal
GC ’t Schoolhuis in Gooreind om samen met de burgemeester,
schepenen en raadsleden een glas te heffen op het nieuwe jaar.
Onze burgemeester licht er de plannen voor 2018 toe
maar vooral zetten we in op gezelligheid en lekker tafelen!
Praktisch: 21 januari om 9 uur, deuren open om 8.45 uur
GC ’t Schoolhuis, Theo Verellenlaan te Gooreind
Kinderen tot vier jaar gratis, tot 12 jaar aan 7 euro
en volwassenen aan 14 euro.
Kinderanimatie en groene tombola !
Inschrijven doe je bij Mai Van Thillo op maivanthillo@telenet.be
of 0474736321

Wist je dat? …
• … we sinds vorig jaar nieuwe kerstverlichting hebben en daar vele mensen echt dankbaar voor zijn?
• … de nieuwjaarsdrink voor de inwoners een onwaarschijnlijk succes was met meer dan 1100
aanwezigen?
• … je in de Duinenstraat niet harder meer dan 50
km/u kan rijden? De drempels zorgen voor de correcte snelheid.
• … er aanpassingen gaan gebeuren in de Baan?
De paaltjes worden anders gezet en er komt extra
plaats voor de fietsers.
• …

Ook in 2018 kan u
op ons rekenen!

