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Springen ’ze’ zuinig met onze
centen om?
Wuustwezel

Een terechte vraag. Als wij zelf zouden zeggen dat Wuustwezel financieel
‘gezond’ is, zou u het misschien niet geloven. Maar als BDO het zegt hopelijk
wel. BDO is een internationale accountantsorganisatie en adviseren ons als
gemeente. Recent lanceerden ze een studie waarin duidelijk te zien was dat
we érg goed omspringen met uw belastinggeld.
Niet alleen investeren we veel (wegen, fietspaden, school, sporthal,…) maar
hebben we volgens BDO de laagste schuld in de provincie binnen onze categorie van gemeenten*. “Nu we voor het eerst in jaren lenen voor de school
in Loenhout en de sporthal in Gooreind stijgen onze schulden jaren lichtjes.
Maar nog steeds zijn ze slechts een kwartje van wat in Vlaanderen het gemiddelde is. Het is een keuze om geen rente te betalen aan banken maar
zoveel mogelijk te investeren in Wuustwezel en de inwoners”, aldus onze burgemeester die verantwoordelijk is voor de financiën.

Kunnen de belastingen dan niet omlaag?
“Ook een terechte vraag”, aldus onze burgemeester. “Bij een gemeente is het
net zoals in een huishouden: je kan maar uitgeven wat er binnen komt. Als de
belastingen dus dalen, komt er minder binnen. Een logisch gevolg is dan dat
er minder geïnvesteerd kan worden in het wegennet, in de voet- en fietspaden, in groen, in gebouwen, evenementen,…
We werken hard met het belastinggeld dat geïnd wordt maar dat is ook wel nodig in zo’n grote en dynamische gemeente.”

Een zomer midden
de mensen
Zo’n CD&V-er in het wild…waar kan je die vinden? Wel, die van
Wuustwezel die kan je vinden midden een hele groep mensen.
Zoals bijvoorbeeld bij ‘Kunst op het Hof’ dat georganiseerd
wordt door KVLV. Een prachtige tocht door onze gemeente op
7, 8 en 9 juli waar ze maar liefst 3000 fietsers verwachten !
Meer info op www.kvlv.be/kunstophethof
Je zal ze ook vinden op 23 en 24 juni. Die dag kijk je eerst naar
de Rode Duivels in een café of op het grote scherm aan café
De Bijl georganiseerd door wagenbouwers van de Lichttorens.
Meteen nadien vliegt de Europacup Triatlon door ons centrum
en hopelijk met Hanne de Vet en Marten van Riel op kop.
Gedragen en voortgestuwd door vrijwilligers !
24 juni is het dan de beurt aan de vrijwilligers van het Dreamfestival en het Gooreinds Tuinfeest om samen duizenden te
doen zingen, dansen en feesten. Veel succes allemaal !
En zoveel meer ! Net als alle inwoners vinden ook wij de nodige
info én kalender op de website en facebook van de Zomer van
Wuustwezel. Geniet er van!

Wist je dat? …
• er onlangs een vrijwilligersfeest was
waar meer dan 400 van hen aanwezig waren. Het was aan de politici
van Wuustwezel om hen die avond
te bedienen. De vrijwilligers hebben
heel goed gezien wie hen die avond
in de watten heeft gelegd…
• ons team voor de verkiezingen bijna
volledig is? Naast een pak ervaring
kunnen we gelukkig ook véél nieuwe
mensen aan u voorstellen. U gaat
ze allemaal kennen want elk van
hen trekt ergens de kar: in een vereniging, bij een evenement, in een
straat of buurtschap.
• we u nu al graag uitnodigen op 2
september. Dé dag waarop we onze
campagne aftrappen en u in zes weken gaan vertellen wat we gedaan
hebben, waar we voor staan, wat we
willen doen en waarom we uw vertrouwen vragen. Zin in !

