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WICHELEN WORDT
MILIEUVRIENDELIJKER
In het streven naar een milieuvriendelijker en duurzamer wagenpark, heeft het
gemeentebestuur geïnvesteerd in twee
gloednieuwe CNG-voertuigen. Dat zijn
wagens die rijden op aardgas.
Wichelen kreeg, net als elke gemeente
uit de regio, onlangs van Eandis nog een
elektrisch voertuig in bruikleen, maar
besliste na de testperiode toch te kiezen
voor CNG-voertuigen ter vervanging
van twee oudere wagens.

LANG LEVE ONZE
ERE-SCHEPENEN!
Op de zitting van de gemeenteraad van 17 december werden drie CD&V’ers
gehuldigd voor de manier waarop zij
gedurende vele jaren hun schepenambt
hebben ingevuld: Pierre Lammens, Lydie Van den Abbeele en Luc Van Herreweghe.
Alle drie hebben ze een meer dan indrukwekkend palmares en waren elk op
hun manier baanbrekend:

Els Stichelmans: CD&V PLUS staat
100 % achter deze beslissing. We streven er al verschillende jaren naar om van
onze gemeente een milieuvriendelijkere
gemeente te maken.
CNG voertuigen stoten 95 % minder
fijn stof uit en 50 % minder stikstofoxiden (NOx) in vergelijking met benzinewagens. Bovendien is tanken 40 tot 50
% goedkoper en is de aankoopprijs van
de voertuigen vergelijkbaar met die van
een klassiek voertuig.
Luc Van Leuven: Ook voor het plaatsen van zonnepanelen op de scholen,
in Serskamp en Wichelen, hebben wij
vanuit de oppositie constructieve voorstellen gedaan. Zo werden er, in samenwerking met Eandis, zonnepanelen geplaatst op beide gebouwen.
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Lydie, onze eerste vrouwelijke schepen,
die deze taak toevertrouwd kreeg als
perfect orgelpunt van haar niet aflatende
inzet voor mens en maatschappij. Een
echte “prima donna”.

Luc, die de succesvolle uitbouw van zijn
bedrijf, een full-time bezigheid op zich,
toch steeds wist te combineren met een
voortdurende aandacht voor zijn gemeente en haar inwoners.

Pierre, die als jongste gemeenteraadslid
zijn eerste stappen in de politiek zette op
een ogenblik dat diezelfde politiek vooral door oude(re) wijze mannen werd gevoerd. Hij hield vol, werd gehoord, er
werd naar hem geluisterd en hij werd
zelf een begrip binnen de partij.

CD&V dankt hen oprecht voor hun
trouw en inzet, begrippen die onze drie
ere-schepenen trouwens nog elke dag in
praktijk omzetten aangezien echt engagement nooit stopt.
In de politieke geschiedenis van de gemeente Wichelen zijn zij onuitwisbaar.
Het luide applaus tijdens de daaropvolgende CD&V-bestuursvergadering was
dan ook hartelijk en instemmend!

KAREL SAMENGEVAT
opgegroeid in
Schellebelle, woont
in Serskamp

ons jongste
gemeenteraadslid

interesse
infrastructuur,
machinepark,
openbaar groen

wielrenner:
elite zonder
contract

Aanleg &
onderhoud van
tuinen

35 jarige vrijgezel
en vrij gezellig

HULDIGING BRANDWEERCOMMANDANT
Op 29 maart werd tijdens een academische zitting brandweercommandant
Willy De Clercq in de bloemen gezet. 35
jaar geleden nam hij dienst in ons vrijwilligerskorps en de laatste 15 jaar leidde
hij deze met hart en ziel.
Nu hij 60 jaar geworden is, neemt hij
afscheid van ons brandweerkorps. We
danken Willy voor alles wat hij voor ons
korps betekende.
Bij deze wensen we ook het voltallige
korps te bedanken voor hun onbaat-

zuchtige en trouwe inzet. We hopen
allemaal dat we nooit beroep moeten
doen op de brandweer, maar zijn altijd
weer gerustgesteld wanneer ze, zonder
vragen te stellen naar het waarom, uitrukken naar een volgende interventie
en dit met maar 1 doel voor ogen: de
situatie zo snel mogelijk onder controle
krijgen en het menselijk leed tot een minimum beperken. Als kleine gemeente
mogen we trots zijn op ons korps. We
zijn er dan ook van overtuigd dat zij een
belangrijke rol zal blijven spelen in het

hervormde brandweerlandschap nu ze
sinds begin dit jaar deel uitmaakt van de
hulpverleningszone Zuid-Oost.
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Laat het ons dan weten op info@wichelen.cdenv.be
of vul hier uw gegevens in en bezorg het aan Peter De Rocker, Gebuurweg 6, 9260 Wichelen.
Naam : .........................................................................................................................................................................................
Straat : ......................................................................................................................... nr......................... bus ........................
Postcode : .......................................................... Gemeente : ..................................................................................................
Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je ons ook altijd bellen op 0479 97 96 76

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en
ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Peter De Rocker - 0479 97 96 76
(info@wichelen.cdenv.be)
wichelen.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenv
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WIL JE LID WORDEN VAN CD&V PLUS ?

