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Dit is de honderdste 
Nieuwsbrief

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 1 JANUARI

Naar aanleiding van dit heuglijk feit heeft de redactie 
12 Wetteraars de kans gegeven zichzelf en hun dromen voor 
Wetteren voor te stellen. Wat beschouwen ze als de belangrijkste 
veranderingen in Wetteren de laatste jaren en wat zagen ze nog 
graag verwezenlijkt in onze gemeente?
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NIEUWJAARSRECEPTIE OP 1 JANUARI

Het gemeentebestuur nodigt alle 
inwoners op 1 januari uit op de 
nieuwjaarsreceptie op de Markt. 

Vanaf 11 uur kan iedereen genieten 
van een nieuwjaarsconcert met een 
hapje en drankje.

Nieuwjaarsreceptie 
voor alle inwoners!

nog steeds veel gelezen wordt, maar 
minder goed oogt. Er is zoveel vraag 
om teksten op te nemen dat er steeds 
minder plaats is voor foto’s of illustra-
ties. Er worden ook meer, en dus korte-
re artikels opgenomen, wat de opmaak 
bemoeilijkt. 
Moeten we de nieuwsbrief dan toch om 
de 14 dagen uitgeven zoals oorspron-
kelijk de bedoeling was? Om op de juis-
te manier, het juiste moment, de juiste 
boodschap te kunnen brengen zou dit 
toch wenselijk zijn. Beste Wetteraar, wij 
hadden daarover graag jouw mening 
gekend. In de volgende Nieuwsbrief 
kan je reageren via een kleine enquê-
te of via de gemeentelijke website.
We kijken er naar uit!

De Nieuwsbrief zelf groeide uit de 
behoefte van het gemeentebestuur 
om duidelijke, actuele informatie te 
geven over het concrete beleid. We 
gaven Kijk op Wetteren uit maar dat 
verschijnt maar om de paar maanden 
en loopt dus noodgedwongen achter 
op de feiten. Het voordeel is dat dos-
siers grondiger worden toegelicht. Met 
een Nieuwsbrief die vaak verschijnt, 
brengen we echt nieuws, heet van de 
naald. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling 
om mee te doen met een initiatief van 
de Vlaamse Vereniging van Steden en 
Gemeenten en MediaCiti, het bedrijf 
dat promotie voert voor gemeente-tv. 
De gemeentelijke informatie zou opge-
nomen worden in de meest gelezen 
kranten en huis-aan-huisbladen. De 
mogelijkheid bestond ook om de infor-
matie via de regionale televisie te ver-
spreiden.
Dat bleek echter te duur. Onder impuls 
van de toenmalige schepen voor com-
municatie beslisten we om zelf een 
Nieuwsbrief uit te geven via een eigen 
redactieploeg. We vroegen prijs voor 
opmaak, drukken en verspreiden van 
de nieuwsbrief. Een zwart-wit versie 
werd geraamd op 20.756 euro voor 
een 14-daagse verschijningsfrequen-
tie en op 13.571 euro voor een uitga-
ve om de 3 weken. Het college koos  
het laatste.

De eerste nieuwsbrief werd uit-
gegeven op 1 juni 2002. De 

nieuwsbrief werd een 
groot succes. 100 

nummers later 
merken we dat 
de Nieuwsbrief 

Rolande Van Heden – schrijfster van heemkundige werken
Kinderverpleegkundige van beroep, werk ik in het UZ en als onthaalmoeder in Wetteren. Mijn grote 
passie is familiekunde en heemkunde. Door de jaren heen had ik zoveel gegevens over onze streek 
dat iemand mij vroeg dat op papier te zetten. Zo kwam er in in 2000 het boek ‘Van Quaet-Atrecht tot 
Kwatrecht’  en vorig jaar ‘Massemen, van de Vurst tot de Kortenbos’.
Ik heb Wetteren zien veranderen van een plattelandsgemeente naar een echt kleinstedelijk gebied, 
wat zich ook vertaalde op het vlak van cultuur. Ik heb in de culturele diensten van de gemeente 
begeesterende mensen zien komen. Met hen kwam enerzijds de liefde voor cultuur en anderzijds het 
verlangen het verleden niet verloren te laten gaan. Het archief veranderde van een gesloten kelder waar 
niemand kwam naar een warm, open maar nog wat chaotische verzameling die volgens de regels van 
de kunst bewaard wordt.
Een grote ruimte voor het archief, dat uit zijn voegen barst. Een archief met een ruime leeszaal waar 
bezoekers samenzitten en waar de archivaris een tafel heeft om zo van dichtbij te kunnen helpen – en in 
het oog houden. Digitalisering van het archief, net als van bevolking en burgerlijke stand. En een betere 
samenwerking tussen Jan Broeckaertmuseum en het gemeentelijk archief en de Wetteraars. Misschien 
kan de rijkdom van het museum toegelicht worden als een soort vaste rubriek in de Kijk op Wetteren.

Mo(hamed) Baatout - co-organisator Wacorock
Ik ben student, lid van JOC Exixion, de jeugdraad en ik organiseer graag met vrienden kleine evenemen-
ten. Zo ben ik co-organisator van Wacorock samen met o.m. Simon De Beelde en mijn broer Thameur. 
Ik ben lid van de oudleerlingenbond van het Sint-Gertrudiscollege.
Wetteren is veel veranderd, dat zal wel normaal zijn. Wetteren heeft een cocktail aan jeugd! Vroeger 
had je misschien een minder gediversifieerde jeugd. Vandaag heb je  mensen met uiteenlopende sma-
ken en overtuigingen.
Meer aandacht voor de jeugd, welke smaak ze ook hebben en hoe ze zich ook willen amuseren. 
Misschien wel een moeilijke opdracht maar het kan altijd simpel aangepakt worden. Je kan beginnen 
met iets kleins te organiseren zoals een optreden of een festivalletje ( gratis of aan studentenprijs). 
Misschien is dit een taboevraag maar er kan in deze richting veel gedaan worden.
Onlangs hielp ik mee aan “Sinterklaas komt naar Wetteren” uitgaande van de jeugdraad. Het was een 
mooi gebeuren, dat  jeugdbewegingen, vrienden, ouders maar vooral veel jongeren samen in bewe-
ging bracht.

Simon Stroobant – werkgroep Trage Wegen Wetteren
Als wandelaar en vrijwilliger maakt ik reeds enkele jaren deel uit van de werkgroep “Trage wegen” van 
de gemeente Wetteren.
De trage wegen van Wetteren zijn mooi in kaart gebracht zodat ze nu beter kunnen gebruikt worden. 
Deze kaart bevat ook een wandelnetwerk zodat iedereen naar eigen wens zijn tocht kan uitstippelen.
Op bepaalde bestaande nuttige verbindingen zou een natuurvriendelijke verharding wenselijk zijn 
opdat ook de fietsers enkele mooie en veilige trage wegen zouden kunnen gebruiken.

Tom Van Driessche – uitbater cafetaria sporthal
Ik ben reeds vele jaren actief in de scouts, op het speelplein en in de judoclub van Wetteren. Momenteel 
drijvende kracht achter zaalvoetbalclub Data-M en uitbater van de cafetaria in de sporthal.
Ik merk dat de vraag naar sportgelegenheid ontzettend groot blijft. Er worden nog regelmatig nieuwe 
clubs uit de grond gestampt en de sporthal zit meestal overvol. Met als gevolg dat verscheidene clubs 
jammer genoeg moeten uitwijken naar Laarne, Overmere of Zele.
Ik heb wel het gevoel dat steeds meer jongeren het recreatieve boven het competitieve verkiezen. 
Gezellig voetballen met vrienden of skaten op een pleintje in de buurt zit blijkbaar in de lift.
Ik hoop dat er met de komst van de tweede sporthal plaats komt voor nieuwe clubs en verenigingen. 
Turnen, breakdance, speciale gevechtsporten enz... Daar is momenteel vraag naar maar geen plaats 
voor.
Daarnaast denk ik dat de gemeente iets meer gebruik zou mogen maken van het openluchtzwembad. 
Als de zomer reeds eind mei begint zie ik geen reden om te wachten tot einde juni om te openen...
En los van alles zou kampioen spelen met ons ploegske ook wel eens leuk zijn!
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Bert De Rouck – voorzitter Wetterse jeugdraad
Ik ben een 23-jarige student uit Wetteren. Ondertussen ben ik al 5 jaar lid van de jeugdraad, waarvan 
nu mijn tweede jaar als voorzitter. Ook ben ik groepsleider bij Chiro Overschelde. In mijn vrije tijd ben 
ik vooral bezig met de bouw van ons nieuw chirolokaal dat hopelijk eind april afgewerkt is. 
De laatste twee jaar proberen we van een gesloten jeugdraad te evolueren naar een open jeugdraad om 
zo tot een ruimer draagvlak te komen dat de hele jeugd weerspiegelt en niet enkel de jeugdverenigingen. 
De goede banden tussen deze jeugdverenigingen zijn opvallend. Er is nog steeds een groot engagement. 
Spijtig genoeg weerspiegelt zich dit niet in een bloeiend jeugdhuis, wat ooit anders was.
Een consequente fuifpolitiek en de bouw van een nieuwe fuifzaal staat bij veel jongeren bovenaan het 
verlanglijstje, ook bij de leden van de jeugdraad! Verder zou ik onze jeugdraad willen uitbouwen tot 
een goed georganiseerde adviesraad die zwaar kan doorwegen op de besluitvorming. 
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Twaalf Wetteraars kregen de volgende vragen:

    Stel jezelf kort voor. Hoe zag je Wetteren veranderen

de laatste jaren? Wat zie je nog graag veranderen?

Davy De Winne – huisfotograaf cc Nova
Ik ben lector ICT aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent. Daarnaast volg ik het vierde jaar 
Fotokunst aan de Wetterse tekenacademie. De voorbije twee jaar was ik huisfotograaf in CC Nova en 
nam ik deel aan de Week van de Amateurkunsten (2007) en Beeldenstroom (2006).
Sinds de komst van CC Nova is er veel veranderd. Door een uitgebreid en gevarieerd programma vindt 
iedereen zijn gading. Uiteraard is CC Nova niet het enige. Ook de cultuurdienst en de bibliotheek zijn 
bezig met diverse interessante projecten en activiteiten. Volgens mij is ook de bekendmaking van 
culturele activiteiten een stuk verbeterd.
Cultuur moet nog dichter bij de Wetteraar gebracht worden. Hiervoor is een diepgaande 
samenwerking tussen de verschillende culturele diensten nodig, ook met de jeugddienst, toerisme 
en de tekenacademie. Cultuur nog toegankelijker maken, de drempel zo laag mogelijk maken met 
bijvoorbeeld buurtprojecten.

Juliana D’Hondt - (natuur)gids
Als kind was ik al begaan met milieu en natuur. Ik werkte bij ASLK, later bij Fortis. Ik ben natuurgids 
in Provinciaal Domein Puyenbroeck, in Wetteren gids voor Landloperij en voor dienst toerisme in 
het kader van de fietsknooppunten Scheldeland. Ik doe ook wandelingen ‘Zondag natuurlijk’ en 
rondleiding Open Monumentendag.
De woonkern van Wetteren is de laatste jaren erg uitgebreid. De landelijke gemeente wordt een kleine 
stad met steeds minder groene gebieden en weinig plaats voor spelende kinderen. De Zandbergen, 
Den Blakken en het Hospiesbos zijn de enige overblijvende groene zones. Het parkbos van St-Jozef 
ging bijna volledig verloren aan serviceflats, bejaardeninstellingen en ziekenhuis. De Scheldedijken zijn 
autobanen. Wetteren heeft nood aan een groene long !
Groene gordels rond woonwijken aanleggen. Meer groen in en rond de gemeente. Een groencorridor 
tussen Speelbos, Hospies en Molenbeekvallei.  De Schelde als groen lint, met mogelijkheden tot 
natuurvriendelijk toerisme. Meer natuur- en cultuurhistorische wandelingen, vooral voor kinderen. 
Wetteren heeft veel mogelijkheden maar de verschillende diensten moeten meer samenwerken.

Karel François – bibliothecaris Heem- en Geschiedkundige 
Kring Jan Broeckaert
Enkele jaren terug vroeg het bestuur van de Heem-& Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert mij hun 
bibliotheek op punt te stellen. Er was wel een verzameling, maar zonder enige ordening. Daar breng 
ik verandering in. Ik volg ook de nieuwe uitgaven en publicaties uit onze regio. Als we geld hebben, 
kopen we die.
Met de komst van een gemeentearchivaris wijzigde de situatie grondig. De voornaamste delen uit 
onze bibliotheek kregen een plaats in het archief. De hele inhoud werd gedigitaliseerd. Niet alleen het 
archiefpersoneel maar iedereen kreeg toegang tot onze bibliotheek, weliswaar enkel inzage ter plaat-
se. Een nieuwe wind waait tegenwoordig door het archief. Ramen en deuren werden als het ware open 
gegooid. Geïnteresseerden doen opzoekingen i.v.m. allerlei gebeurtenissen, toestanden, vieringen  van 
vroeger of in familiekunde.
Ik hoop dat dit in de toekomst nog uitbreidt. De samenwerking archief-heemkundige kring mag nog 
intensiever worden. Het publiek krijgt het best nog meer faciliteiten voor inzage in bepaalde documen-

ten. Het is al bemoedigend als men ziet hoeveel mensen nu reeds gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden.
Tot slot een dringende oproep tot de gemeenteraadsleden: Doe iets aan ons nijpend plaatsgebrek!

Lucia De Dijcker – voorzitter Permanent Welzijnsoverleg (PWO)
Ik ben voorzitter van het Permanent Welzijnsoverleg Wetteren. We komen samen op voor mensen 
die het financieel moeilijk hebben. Wij maken het bestuur bewust van wat er leeft op straat, hoe 
mensen in armoede problemen ervaren. Wij geven mensen in armoede een stem en bouwen aan hun 
zelfvertrouwen.
Er is heel wat veranderd in Wetteren. Uit de beleidsnota’s blijkt dat mensen die het moeilijk hebben, 
mee worden opgenomen. Of er echt iets mee gedaan wordt, moet nog bewezen worden.

tot vorig jaar zwemabonnementen aan 1/3 van de inkomprijs, fietsenverkoop, sociaal restaurant iedere 
vrijdag voor armen en niet-armen. Dit jaar vieren we ons tiende kerstfeest. Elke maandag en woensdag 
kunnen mensen terecht in het PWO aan de Gentsesteenweg 40 met vragen en problemen (van 9 tot 
11.30 u)
Kansarmen beschikken over een schat aan ervaringen. Ze hebben heel wat te zeggen, kunnen hun 
ervaringen delen met het beleid om tot een betere samenwerking te komen. In veel gevallen kan dit een 
uitkomst bieden voor problemen. Mensen in armoede moeten serieus genomen worden, zij hebben 
een hele lijdensweg afgelegd, zij kunnen als geen ander de problematiek vertalen! Samen rond de tafel zitten, het gevoel wegnemen 
dat alles boven hun hoofd beslist wordt. Dat zou een stap in de goede richting zijn!

Marc De Mulder – voormalig bibliotheekmedewerker
Ik startte mijn carrière in de bibliotheek van De Zon in 1956. In 1971 werd die opgenomen in de   
gemeentelijke bibliotheek. Ik werkte er tot in 2000. Toen ging ik met pensioen. In de bibliotheek in de 
Schoolstraat deed ik vooral de leeszaal en probeerde ik alles te verzamelen wat met Wetteren te maken 
had, van sport tot evenementen tot de oude Scheldekes uit de jaren 1900.
Er is veel veranderd in de bib. Vroeger werkten we nog met fiches die moesten getypt, gestencild en 
geklasseerd worden. Dat was een heel werk, dat hield niet op. Boeken bij, fiches bij. Boeken weg, weer 
al die fiches uit de fichebak halen... Nu moet je maar op een knop van je computer duwen... Het is echt 
veel verbeterd. De bib zelf is ook helemaal veranderd. Iedereen heeft de vrije loop, alles staat samen in 
1 ruimte. Vroeger had je bijvoorbeeld een aparte discotheek. Ik vind het een hele verbetering. In de bib 
krijg je een goede service, de medewerkers zijn bereidwillig om iets te helpen zoeken.
Het zou fijn zijn als het archief over Wetteren dat ik in de loop der tijden verzameld heb, op computer 
zou komen. Dan kan iedereen alles opzoeken. Het gebeurt immers nog vaak dat mensen mij iets komen 
vragen over Wetteren vroeger. Over die Koe bijvoorbeeld, of als er een discussie is over iets van de 
voetbal... het staat allemaal in mijn Wetterse mappen. Maar het zou gemakkelijker raadpleegbaar zijn 
op computer.

Martine Van De Vijver – onthaalmoeder
Ik ben al 18 jaar onthaalmoeder bij de Dienst Opvanggezinnen. Zelf heb ik 3 grote kinderen van 24, 25 
en 29. Ik ben een geboren en getogen Westremse!
Ik ben zeer tevreden over de werking van de Dienst Opvanggezinnen. In vergelijking met vroeger 
krijgen we meer vormingsavonden en worden we meer ondersteund. Ze doen huisbezoeken, we 
kunnen materiaal ontlenen dat we nodig hebben,... Over Wetteren in het algemeen: er werd veel 
gedaan voor de verfraaiing van de dorpskern van bv. Massemen of Westrem maar dat is niet altijd een 
verbetering. Zo is er minder parkeergelegenheid, en sta je niet op een parkeerplaats, dan vlieg je nogal 
rap op de bon!
Het zou beter zijn als we meer zouden verdienen in verhouding met ons werk. Zo zou een eindejaars-
premie of een vergoeding voor als we in verlof zijn, welkom zijn. Dat heeft Wetteren natuurlijk niet in 
de hand, het is een zaak van Kind en Gezin. Wat Wetteren betreft: wat meer luisteren naar inwoners?

Robert Jooris – conservator natuurgebied
Als bestuurslid van de plaatselijke Natuurpunt afdeling Scheldeland al decennialang actief op gebied 
van natuurbehoud en -bescherming. Ik ben samen met collega Rudi Clinckspoor conservator van een 
waardevol natuurreservaatje (amper 2,7 ha oppervlakte) aan de grens met Serskamp. Ik zit ook in de 
beheerswerkgroep van de Kalkense meersen.
Wetteren is niet rijkelijk bedeeld wat natuur betreft. Als kleinstedelijk gebied situeren we ons in de 
‘Vlaamse ruit’, een relatief sterk industrieel ontwikkelde regio. Sedert de jaren ‘70 is er als gevolg van 
industriële ontwikkeling en woningbouw veel open ruimte verloren gegaan. Een ander fenomeen is 
de omzetting van de klassieke landbouw (graanvelden van rogge, gerst en haver; graasweiden) naar 
sierplantenteelt maar dat kadert in de verdere ontwikkeling van Wetteren als belangrijk centrum voor 
die sector. Dat is nu eenmaal de evolutie die ook de land- en tuinbouw kenmerkt ! Het laatste jaar zien 
we dat het politiek bestuur de zin van natuurbehoud meer erkent en waardeert.  
De schaarse maar waardevolle natuurgebieden in Wetteren voor de toekomst behouden en beschermen. 
We hebben enerzijds het deel van het natuurgebied ‘Kalkense meersen’ op Wettters  grondgebied (oude 
scheldemeander, Aaldries, Elst), anderzijds de habitatrichtlijngebieden met hun Europees beschermde 

fauna en flora, in de omgeving van het Hospies, de Serskampse beek en de Speelbos. De gemeente kan een belangrijke functie 
vervullen om die diversiteit te behouden. Belangrijk is ook een beter overleg en goede samenwerking met de andere sectoren, meer 
bijzonder de plaatselijke land- en tuinbouw.
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Mee dankzij het PWO is er voor kansarmen het volgende verwezenlijkt: Sinterklaassteun, wintersteun, 
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