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gemotiveerd gemeentepersoneel.
De voorzitter en de raadsleden van het OCMW werken hard om in de toekomst de zorg te blijven
verzekeren voor wie het nodig heeft.
Er zijn heel wat kleine en grote projecten gerealiseerd of op de sporen gezet, soms met vallen en
opstaan. Hierbij hebben we zoveel mogelijk geluisterd naar de Edegemnaar. Jullie doen ertoe!
We kunnen ook steeds rekenen op een loyale samenwerking met onze coalitiepartners.
Deze brochure geeft een kleine impressie en is dus zeker niet volledig!
Een gemotiveerde voorzitter,
Hugo Van Bueren

NOG VEEL WERK AAN DE WINKEL........................................................................................................................................................................ 32
2

N-VA EDEGEM

N-VA EDEGEM

3

ONS N-VA-TEAM IN
HET GEMEENTEHUIS:
BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
KOEN METSU, BURGEMEESTER

H

“

et gemeentehuis werkt voor jullie,
onze 21 750 trotse Edegemnaren.

ONZE BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN ZIJN
AANSPREEKBAAR VOOR DE
BURGERS. SAMEN WERKEN
ZIJ VOOR EDEGEM EN
VOOR EEN TOEGANKELIJK
GEMEENTEBESTUUR MET
BETROKKENHEID VAN DE
BURGER VIA ADVIESRADEN,
INFORMATIEVERGADERINGEN,
PARTICIPATIETRAJECTEN.

Klantvriendelijkheid is één van onze
kernwaarden. Hopelijk ervaar je dat ook,
als je een nieuwe identiteitskaart of rij-

VEILIG EDEGEM

het leven in Edegem zo aangenaam
mogelijk maken.

E

n er mag wel eens gevierd worden.
Edegem is meer dan 250 actieve

verenigingen

rijk.

Telkens

zij

een

bewijs nodig hebt, wanneer je voor een

mijlpaal vieren, klinken wij op hun

verbouwing staat, als je je kleine spruit

gedrevenheid

komt aangeven of op mijn spreekuur

Daarnaast mogen wij, naast de 85

komt. Er gaat geen dag voorbij zonder

huwelijken die wij jaarlijks voltrekken,

vergaderen met onze verenigingen of

maar liefst meer dan 220 koppels

externe

verde-

jubilarissen vieren die 50, 60, 65, 70 of

re ontplooiing van onze parel van de

meer jaren gehuwd zijn. Geen enkele

Antwerpse Zuidrand. Jullie visie, stem

andere

en opmerkingen trachten wij zo goed

beter. Het is bewezen: Edegem heeft

mogelijk om te zetten in beleidsdaden,

een goede bodem om gelukkig dat

wetende dat we niet voor iedereen goed

jaartje ouder te worden.

partners

over

de

kunnen doen.

J

e

en

Antwerpse

vrijwilligerswerk.

gemeente

doet

H

eb je nog opmerkingen, vragen of

zou

hoe

er

versteld

actief

en

van

staan

geëngageerd

suggesties, stuur gerust een mail

naar koen.metsu@edegem.be”

onze medewerkers zijn en dit in alle
geledingen. Een oprecht dank-je-wel
aan hen die zich samen met ons, dag in
dag uit, inzetten met maar één missie:
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“Mijn deur en deze van mijn
collega’s schepenen staat
altijd open voor jullie!”

> ONZE BURGEMEESTER, POLITIE EN BRANDWEER
STAAN GARANT VOOR UW VEILIGHEID

KOEN METSU, BURGEMEESTER
“Wat ons betreft is veiligheid een
cruciale factor om de leefbaarheid
van een gemeente te optimaliseren.
In ons veiligheidsplan richten we onze
pijlen extra op verkeersveiligheid, de
strijd tegen woninginbraken en het
beperken van algemene overlast. Onze
geografische locatie is een zegen voor
al onze inwoners, maar eveneens een
vloek: dievenbendes vinden al gauw hun
weg. Onze politiezone HEKLA behoort
tot de top en door het installeren van
o.a. ‘flexploegen’ (snelle responsteams
die voortdurend rondrijden op ons
grondgebied) werden er nog nooit zoveel
arrestaties uitgevoerd.
Ook jullie spelen hierin een belangrijke
rol. Edegem was de eerste gemeente in
de Antwerpse Zuidrand die een Buurtinformatienetwerk (BIN) installeerde. Merk
je iets verdachts? Meld het dadelijk aan
de politie en zij sturen een bericht uit
naar alle BIN-leden. Lidmaatschap is

volledig gratis. Dit eenvoudig systeem is
een mooi voorbeeld van positieve burger
participatie. Nog geen lid? Schrijf je in op
www.binedegem.be”
Onze prioriteiten voor het najaar:
• Actie rond wijkagenten
• Mobiele camera’s met nummerplaat
herkenning (ANPR-camera’s)
De brandweer staat paraat
Edegem heeft steeds beroep kunnen doen
op een goed uitgebouwd brandweerkorps
dat hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat.
Door de federale brandweerhervorming
van de vorige regering werden brandweer
zones gevormd. Edegem maakt deel uit
van de brandweerzone Rand rond Antwerpen. Burgemeester Koen Metsu was de
eerste voorzitter. De N-VA-vertegenwoordigers behartigen voluit de belangen van ons
brandweerkorps. Het doel is de veiligheid
van onze burgers maximaal te garanderen
door snelle interventie.
N-VA EDEGEM
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CULTUREEL
EDEGEM
KOEN MICHIELS, SCHEPEN VOOR
CULTUUR
“Cultuur brengt mensen samen. Alles wat de mens creëert kan je als
cultuur beschouwen. In onze gemeente
beweegt op dat vlak bijzonder veel.
Zowel kleinschalige initiatieven als grotere manifestaties vinden hun weg naar
Edegem. Edegem biedt ondersteuning
aan initiatieven zoals het Bach
festival,
Neerdorpen Klassiek, Edegem in
’t Donker, fortArt en vele andere. Ook

eigen initiatieven vielen echt in de
smaak. Knappe tentoonstellingen in Huis
Hellemans, Rock@Edegem, Aperitiefconcerten en Cultuur bij je buur, zijn maar
een deel van het rijke culturele gamma.
Als bevoegd schepen van al deze prachtige activiteiten, kan ik alleen maar
bijzonder trots zijn op onze mooie
gemeente waar het goed is om te leven.”

Het Vrijetijdscentrum van de toekomst
“Het nieuwe Vrijetijdscentrum (VTC)
was een belangrijke nieuwe opdracht bij mijn aantreden als sche
pen van cultuur. Reeds lang leefde
de vraag naar een nieuwe bibliotheek in Edegem. We opteerden om
het project ruimer te zien en een echt
vrijetijdscentrum te laten ontwerpen
met naast de bib ook polyvalente ruimten en een plek voor de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.
We kozen met overtuiging voor de
site in het centrum op de hoek van
de Strijdersstraat en de Terelststraat.
De gemeente is eigenaar van de
grond. In het gezellige dorpscentrum
zal een unieke vrijetijdssite ontstaan
met sporthal, muziek- en kuns
t
academie en Huis Hellemans. Deze
site zal mooi aansluiten bij de oude
pastorie en de Sint-Antoniuskerk
waar geregeld culturele activiteiten
plaatsvinden.
Om financiële redenen kozen we
aanvankelijk voor een project met
meerdere bouwlagen.
Eind 2016 besloten we de plannen te
herzien om tegemoet te komen aan
de bezorgdheden van buurtbewoners rond het dorpsgezicht en inkijk.
De voorbereiding van het aangepaste bouwdossier is ondertussen in
een vergevorderd stadium.“
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SPORTIEF EDEGEM
KOEN MICHIELS, SCHEPEN VOOR
SPORT
“Sport, wat een fantastische bevoegdheid! Sport is niet alleen gezond voor
elk individu, het verbindt ook mensen.
Ik ben ongelooflijk trots dat we tijdens
deze legislatuur op vlak van sportinfrastructuur een aantal belangrijke
stappen voorwaarts hebben gezet.
We kozen er bewust voor om zoveel
mogelijk investeringen in Edegem te
doen dankzij subsidies van de Vlaamse
overheid, aangevuld met een bijdrage
van de gemeente én van de sportclubs.
Deze gedeelde verantwoordelijkheid
vergroot de draagkracht voor deze
projecten.”

• Korfbalclub Voorwaarts kan op een
kunstgrasveld oefenen en spelen.
• Door de onteigening van een
braak
liggend terrein aan de sportzone Kattenbroek, zien hockeyclub
Victory en voetbalclub Ik Dien hun
toekomst in Edegem verstevigd.
• Door een doordachte aankoop van
de gronden van TC De Dreef konden
we de toekomst van de tennisclub
op deze locatie vrijwaren.
• In een goed uitgebalanceerd Fort 5beheersplan voorzien we de grondige herstelling van de daken van
enkele hangars. Hierdoor wordt de
toekomst van de betrokken sportclubs en verenigingen verzekerd.

Realisaties
• Ons gemeentelijk sportstadion Vic
Coveliers kreeg een belangrijke facelift
met de heraanleg van de atletiekpiste
en de aanleg van een kunstgrasveld.

Via laagdrempelige activiteiten en aangename sportvoorzieningen bereiken
we ook de recreatieve sporter.

De medewerkers van onze gemeentelijke sportdienst bieden met de nodige
flexibiliteit onze kleuters, tieners en senioren dagelijks sportactiviteiten aan.
Een greep uit de vele initiatieven en
organisaties:
• We startten een E-trail samen met
atletiekclub ABES.
• Petanque viert hoogtij in Edegem.
Elke week, winter en zomer, geven
jong en oud het beste van zichzelf op
de buitenbanen of in de petanquehal
van Fort 5.
• In ons gemeentelijk instructiebad
leren onze kinderen zwemmen en
oefent elke week de jeugdduikschool
AVOS.
• Door onze jaarlijkse bijdrage aan het
nieuw intergemeentelijk zwembad in
Mortsel zullen de Edegemnaren ook
kunnen genieten van het Mortsels
tarief.

N-VA EDEGEM
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BELEVEN IN EDEGEM
INE BOSSCHAERTS, SCHEPEN VOOR

“Elk seizoen valt er in Edegem wat te beleven voor jong en oud.

Niet alleen het gemeentebestuur zelf maar de vele verenigingen

EVENEMENTEN EN MARKTEN

Het jaar wordt feestelijk ingezet met de Nieuwjaarsdrink en

en organisaties, wijken, buurten en straten zijn actief!

we eindigen in magie met de Winterwondermarkt. De zomer

Alle activiteiten, belevenissen en nieuwigheden verschijnen in

begint met Rock@Edegem en eindigt met onze Jaarmarkt begin

‘Edegem Vandaag’ en ‘Kortweg Edegem’.”

september. Ook onze wekelijkse dinsdagmarkt is een vaste ontmoetingsplaats voor vele Edegemnaren.
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“De eerste verdieping van het Oud
Gemeentehuis onderging een hele
transformatie. De Heemkundige Kring
nam haar intrek op ‘het schoonste
verdiep’. Je vindt er nu een gezellig
heemcafé waar je 2 zondagen in de
maand terecht kan voor een drankje in een unieke setting. Bovendien
worden er regelmatig tentoonstellingen gehouden. Op die manier
wordt het voormalige gemeentehuis
optimaal benut.”

MOOI EDEGEM
INE BOSSCHAERTS, SCHEPEN VOOR PATRIMONIUM

Philippe Muyters leidt vakkundig de
gemeenteraad in goede banen!

KOEN MICHIELS, SCHEPEN VOOR ERFGOED
“Edegem heeft tal van unieke plekjes waar dagelijks heel wat mensen kunnen genieten. Heb jij ze al allemaal ontdekt? Rondleidingen door de historische gidsen brengen
je langs en in mooie gebouwen en geven je interessante weetjes en anekdotes. Aan
een tiental gebouwen vind je nieuwe infobordjes over het gebouw en zijn erfgoed-

ONZE MAN IN DE VLAAMSE
REGERING: PHILIPPE
MUYTERS

waarde.”
“Edegem bezit ook een groot gemeentelijk patrimonium: historische gebouwen die
een eigen uniek en bovendien Edegems verhaal hebben. Het is belangrijk dat we
deze gebouwen in stand houden, in ere herstellen of opwaarderen om het karakter
van onze gemeente te behouden.”

A

“

ls

Vlaams

minister

van

Werk,

Economie, Innovatie en Sport breng

ik heel wat tijd door in Brussel. Maar mijn

“Het beheersplan Sint-Antonius en omgeving is in volle ontwikkeling. Voor een
aantal hoogstnoodzakelijke investeringen voor sommige gebouwen kunnen we niet
wachten op subsidies die verbonden zijn aan dit beheersplan. Zo zal het dak van
Huis Hellemans met eigen middelen hersteld worden. De grote werken aan al deze
historische gebouwen op de site volgen dus in een latere fase waarin we aanspraak
hopen te maken op subsidies.”
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Hove om onze inwoners binnenkort een

leren óp de werkvloer maar geeft onze

gloednieuw zwembad aan te bieden.

bedrijven bovendien uitzicht op goed
geschoolde werknemers. En het nieuwe

A

ls Vlaams minister zet ik mij van-

‘clusterbeleid’ zorgt er dan weer voor

zelfsprekend in voor àlle Vlamingen

dat Vlaanderen ook morgen één van de

baat heeft bij het werk van de Vlaamse

Maar wat goed is voor Vlaanderen, is

meest innovatieve regio’s van Europa

het Oud Gemeentehuis startte de

regering. Met bijvoorbeeld subsidies voor

natuurlijk ook goed voor Edegem. De

blijft. Daar plukken uiteindelijk ook de

gemeente de zoektocht naar een

kunstgrasvelden in Fort 5 en het Vic Co-

werkloosheid daalt reeds meer dan

Edegemnaren vruchten van.”

nieuwe invulling voor dit pand. Met

veliersstadion, voor de aanpassingen

twee jaar; we tellen een recordaantal

die nieuwe invulling zullen ook de

aan

vacatures;

nodige investeringen volgen. Wordt

Vesaliusschool en voor de renovatie van

groeiende economie, groeiende export,

vervolgd.”

het Hof ter Linden, werken we mee aan

meer starters dan ooit… De voorbije

een mooier en beter Edegem. Dankzij

jaren konden we bovendien belangrijke

de ondersteuning van Sport Vlaanderen

projecten

kunnen we in Edegem ook de handen in

leren bijvoorbeeld geeft jongeren niet

elkaar slaan met Mortsel, Borsbeek en

alleen de kans om vaardigheden te

“De oude pastorij is een gebouw

hart blijft in Edegem. Het doet me dan

met erfgoedwaarde. Na de verhuis

ook plezier dat onze gemeente duidelijk

van de Heemkundige Kring naar

de

sporthal

van

de

Andreas

Vlaanderen

verwezenlijken.

heeft

Het

een

duaal
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Veilige schoolomgevingen
“Wie ijvert voor veilig verkeer moet op verschillende fronten werken: de
infrastructuur moet in orde zijn maar het gedrag in het verkeer van elk
van ons is zeker ook een bepalende factor. Waar mogelijk passen we de
schoolomgeving aan. Door de scholen in hun acties tot sensibilisering te
ondersteunen, trachten we de veiligheid te verhogen. Het gemeentebestuur werkt samen met de school, de ouders en grootouders voor een veilige
schoolomgeving van onze kinderen en kleinkinderen.”

Onze realisaties
• Aanpak sluipverkeer in de Collegewijk
• Aangepaste verkeerslichten aan
Prins Boudewijnlaan voor veiliger
verkeer van en naar het ecopark
en de sportzone Kattenbroek
• Kiss & Ride-zone aan Andreas Vesalius en de school OLFA aan het
Pieter Van Maldereplein
• Aanpak verkeerslichten aan kruispunt Drie Eikenstraat met Prins
Boudewijnlaan voor veiliger afslaand
verkeer
• Mobiliteitsplan voor Edegem

VEILIG VERKEER IN EDEGEM
BIRRE

TIMMERMANS,

VOOR

OPENBARE

SCHEPEN

WERKEN

EN

MOBILITEIT
MET RESPECT VOOR ELKE WEG
GEBRUIKER EN SPECIALE AANDACHT VOOR DE SCHOOLGAANDE
JEUGD
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Heraanleg Drie Eikenstraat
“De schop gaat eindelijk in de grond
in de Drie Eikenstraat. Nieuwe
wetgeving
over
archeologisch
onderzoek en de doorlooptijd van
de bouwvergunning hadden hun
invloed op dit dossier, maar nu
zijn we dan toch echt vertrokken.
Het gescheiden fietspad zal voor
iedereen het traject naar school en
werk, bijvoorbeeld naar het UZA,
veiliger en aangenamer maken.
De bewoners van de wijk ten
noorden en ten zuiden van de Drie
Eikenstraat zullen via het nieuwe
kruispunt vlotter kunnen invoegen.”

“De bewoners van de Jan de
Bodtlaan hadden problemen om hun
straat uit te rijden richting centrum.
We vonden een oplossing bij onze
noorderburen. Een vak met een
diagonaal kruis, als aanwijzing om
de doorgang vrij te laten, wordt door
de meeste bestuurders herkend en
gerespecteerd bij file aan de lichten
met de Prins Boudewijnlaan.”
“De Florent Geversstraat zag er jarenlang uit als een grauw smal straatje. Een
herinrichting drong zich op. Studie wees uit dat de riolering er nog zeer behoorlijk
is. Zo konden we de inrichting sneller aanpakken dan gepland en kreeg de straat
een even mooie en warme uitstraling als haar bewoners.”

N-VA EDEGEM
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Het Meihof: buurtrestaurant met leuke
speeltuin
“Het Meihof in het mooie groene centrum
was dringend aan opwaardering toe! We
zochten een nieuwe uitbater. Zo diende zich
een unieke kans aan om ook hier beweging te
krijgen in samenwerking met externe partners.
De dekenij als eigenaar, de gemeente en het
OCMW zorgen samen met de vzw’s Pegode
en Het Rekreatief voor een sociale invulling!
Onze plannen voor een sociaal tewerkstellingsproject en een buurtrestaurant en de
nood aan renovatie van de speeltuin vielen als
puzzelstukken mooi in elkaar.
Pegode zorgt voor onderhoud van het groen
en de speeltuin. Dit doen zij door mensen
met een beperking een dagbesteding aan te
bieden.
Het Rekreatief baat het buurtrestaurant uit
waar je kan genieten op het mooie terras.
Je kunt er ook terecht voor feestjes en
allerhande activiteiten. De uitbating van
het Meihof door Het Rekreatief gebeurt in
samenwerking met het OCMW via sociale
tewerkstelling.

AANGENAAM WONEN IN
EDEGEM
BIRRE TIMMERMANS, SCHEPEN VOOR
OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT
Openbaar domein wordt verder
aangepakt
“Een belangrijk deel van het gemeentelijk
budget wordt besteed aan de heraanleg
van straten, pleintjes en voetpaden in
overleg met de bewoners.
Zo kwamen aan de beurt:
• Philips de Monteplein
• Boerenlegerstraat
• Florent Geversstraat
• Jan de Bodtlaan en nu de Baron de
Celleslaan
De werken in de Minervastraat, Beekstraat
en Volhardingsstraat zijn bezig.
Tal van voetpaden werden heraangelegd
en een aantal straten kregen een nieuwe
toplaag.”

14
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Aandacht voor onze wijken
• Heraanleg Sint-Goriksplein in 2 fasen
• Een nieuw en aantrekkelijk terras voor
‘t Forum op Buizegem
• Vergroening Gemeenteplein in het
Centrum
• Aanpak wateroverlast in de Minervawijk
• Heraanleg Pieter Van Maldereplein in
Molenveld
• Nieuwe speeltuigen op het Noulaertsplein
BRIGITTE GORIS, SCHE
PEN VOOR
WONEN
Onthaal van de nieuwe burgers
Elk jaar worden de nieuwe inwoners van
Edegem ontvangen op het gemeentehuis
voor een ontbijt, een kennismaking met
de diensten en een leuke rondrit door de
gemeente.

Nieuwe Edegemnaren aan de slag
Het is goed oud worden in Edegem,
de meest verzilverde gemeente van
Vlaanderen! Daar werken wij aan.
En tegelijk verjongt Edegem. In onze
woonwijken vestigen zich veel jonge
gezinnen. Zo worden onze huizen
massaal gerenoveerd en aangepast
aan de tijd.
Kwaliteitsvol wonen
• Onze ploeg maakte een woonbeleidsplan bij het aantreden van de nieuwe
legislatuur.
• Via intergemeentelijke samenwerking
zetten we in op de bewaking van
de kwaliteit van de woningen in de
Zuidrand, bijvoorbeeld door huis
vestingsambtenaren en woningcontrole.
• Leegstand
wordt
opgevolgd
en
aangepakt.

• Sinds 2015 heeft onze gemeente het
conformiteitsattest ingevoerd om de
huurders te beschermen. Dit is een
officieel kwaliteitslabel dat aangeeft dat
de woning voldoet aan de minimale
normen van de Vlaamse wooncode op
vlak van veiligheid en gezondheid.

De speeltuin werd opnieuw ingericht en is
toegankelijk voor kinderen met een beperking.
Het skateterrein blijft behouden.
Zo is het Meihof reeds meer dan een jaar een
nieuwe, leuke, inclusieve trefplaats voor jong
en oud in hartje Edegem. Alweer een mooi
voorbeeld van Edegem in beweging!”

Woningbouw biedt ruimte voor
nieuwe inwoners
• Nieuwe woonprojecten met een
gevarieerd aanbod van appartementen,
eengezinswoningen, studio’s, sociale
koop- en huurwoningen trekken nieuwe
Edegemnaren aan!
• Het gemeentebestuur stimuleert het
ontwikkelen van woonprojecten op
sites die er nu verlaten bijliggen zoals
de Agfasite en site Extraction De
Smet aan de Prins Boudewijnlaan.
• Op de site Berkenhof onderzoeken
we of er nieuwe woonvormen zoals
cohousing mogelijk zijn.

N-VA EDEGEM
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HOF TER LINDEN: VERBORGEN PAREL IN DE ZUIDRAND!
KOEN METSU, BURGEMEESTER

of sportief inspannen. Samen met onze andere parken, zoals

Dankzij het beleid van de Vlaamse regering, o.a. van

Hof ter Linden: een openbaar

één van mijn lievelingsplekjes aan de Romeinse Put mogen

minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Erfgoed en

gebied in volle ontwikkeling.

wij stellen dat onze residentiële gemeente gekenmerkt wordt

minister Philippe Muyters worden de twee koetshuizen en

“Geclusterd aan het Fort 5 is deze

door prachtige fauna en flora. Het Hof ter Linden wordt

het binnenplein tussen kasteel en koetshuizen gerestaureerd

unieke groene long maar liefst 92

omsloten en doorkruist door toegankelijke trage wegen, zo-

met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.”

hectare groot (10% van onze to-

dat je binnenkort een wandeling van circa 7 kilometer kan

tale oppervlakte). In de loop van

maken dwars door de natuur. Hoewel dit park een lange-

Onze plannen:

2018 opent er een gezellige bras-

termijnproject is, konden we de afgelopen jaren dit domein

•

De restauratie van het kasteel wordt voorbereid.

serie en een hedendaags topres-

reeds verder ontwikkelen.

•

Wandelwegen en fietspaden zorgen voor verbinding

taurant. Hof ter Linden wordt een

tussen het centrum en Fort 5.

unieke trekpleister voor zij die wil-

Met dank aan onze partners: het Kempens Landschap,

len onthaasten, zich ontspannen

Agentschap Natuur en Bos en boer Kerrebrouck.

•

Aanleg van een nieuwe parking aan Hof ter Linden met
Kiss & Ride-zone voor de school De Link.

©Luchtfoto Kempens Landschap
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©Luchtfoto Kempens Landschap

FORT 5: EEN GROENE
LONG VOOR EDEGEM
Het Fort 5 van Edegem heeft binnen de
historische fortengordel rond Antwerpen
een eigen invulling van recreatie en
natuureducatie.

18

Het speelbos, de speeltuin, de wandelen fietswegen bieden recreatie in alle
seizoenen voor jong en oud!

Het biedt enorme mogelijkheden voor
onze verenigingen, jeugdbewegingen
en sportclubs.

Ook kunstenaars en ondernemers
vinden er hun plaats: het coworking
initiatief Het Bolwerk in het binnenfort,
fietsherstelplaats, Atelier 403 enz.

Hangar 44 wordt ingericht als sporthangar voor zaalvoetbal.

In Hangar 23 komt de nieuwe Bioklas
voor natuureducatie voor jong en oud.

N-VA EDEGEM

WE KOESTEREN NAAST ONZE
GROENE LONG VAN FORT 5
EN HOF TER LINDEN OOK DE
BESTAANDE GROENE ZONES
ZOALS HET GEMEENTEPARK
IN HET CENTRUM EN HET
PARK AAN DE ROMEINSE PUT.

ONDERNEMEND
EDEGEM &
LOCALE ECONOMIE
KOEN METSU, BURGEMEESTER
“Het aantal ondernemers in Edegem is
nauwelijks te tellen. Handelaars, vrije
beroepers, middenstanders en andere
zelfstandigen geven een extra dimensie
aan ons beleid. Een adviesraad, samengesteld uit geëngageerde ondernemende geesten, laat mee zijn licht schijnen
over ons plan van aanpak. Een aantrekkelijke dorpskern als kloppend hart van
onze gemeente, aangevuld met buurtwinkels in de 3 andere wijken is het objectief.
Hoewel we niet bekend staan als een
echte ‘shoppinggemeente’, mogen we

wel stellen dat we kwalitatieve topproducten en –diensten aanbieden op ons
grondgebied. De transformatie die ons
centrum vandaag de dag meemaakt
mag best gezien worden. Vernieuwde gebouwen, nieuwe invullingen,
meer gewenste horeca en voldoende
gratis parkeerplekken zorgen ervoor
dat iedereen op een aangename en
efficiënte manier kan komen winkelen.”

tot een meer praktische inrichting.
Deze eerste daad van mijn nieuwe
bestuur is een sprekend voorbeeld
voor het overige beleid.
• De E!bon, een cadeaubon die je kan
besteden bij de deelnemende Edegemse detailhandels, is te koop in het
gemeentehuis.
• De gratis Edegem app geeft nuttige
info over de gemeente, handelaars,
verenigingen, zorgverstrekkers,...

Lokale economie
• Het project ‘Bedrijvige Kern’ beoogt
meer leven in het centrum zonder
bijkomende overlast.
• De herschikking van de markt leidde

N-VA EDEGEM
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PROPER EN
MILIEUBEWUST EDEGEM
Door een goed uitgebouwd ecopark en
het aanzetten tot sorteren, trachten we
de kosten voor de burger te beperken.
Het behoud van de dienstverlening,
ondanks toenemende lasten voor
de gemeente en beperkte financiële
middelen, is reeds een hele realisatie!

Wat doen we?
• Behoud van het goed uitgebouwde
ecopark.
• Sorteren van afval door invoering
kostenbesparende Diftar.
• Aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten.
• Er komt LED-verlichting op de plaatsen waar de straatverlichting aan
vernieuwing toe is zoals in de Jan de
Bodtlaan.
• Door het ondertekenen van het
burgemeestersconvenant engageert
Edegem zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de
CO2-uitstoot te verminderen. Het
doel is die uitstoot op het grondgebied met minstens 20% terug te
dringen tegen 2020.
• Door een actief beleid werd een
milieuprijs van 30 000 euro in de
wacht gesleept. Hiermee worden de
gemeentehallen binnenkort uitgerust
met zonnepanelen.

EEN HART VOOR DE
WIJKEN
INE BOSSCHAERTS, SCHEPEN VOOR
PARTICIPATIE EN WIJKWERKING

“

V

SYLVAIN BOX
De man die gemist wordt in Buizegem

creatieve ideeën om hun buurt mooier

ervoor dat Edegem leeft. We vinden

te maken. Buurtbewoners deden dit

In augustus 2016 namen we helaas

het dan ook belangrijk om gemotiveerde

bijvoorbeeld binnen de wijkbudgetten,

voorgoed afscheid van onze vriend en

buurtbewoners te ondersteunen zodat

maar ook binnen de wedstrijd voor het

gewezen gemeenteraadslid Sylvain

zij hun engagement ook in de toekomst

bekleden van de grijze nutskasten in het

Box! Hij was een voorbeeld en een

verder zetten. Elk buurt- of wijkfeest kan

straatbeeld. Buurtversterking speelt een

steun voor velen, niet in het minst in

tot tweemaal per jaar rekenen op een

cruciale rol in dergelijke ideeën en keer

zijn geliefde wijk Buizegem. Hij hield

subsidie van 100 euro. Ook de Baravan,

op keer blijkt dat er heel wat creatieve en

ons ook alert voor de noden van hen

onze mobiele bar, blijkt een succes op de

geëngageerde burgers zijn in Edegem.

die door allerlei omstandigheden

vele buurtinitiatieven in Edegem.

Ontzettend mooi om te zien en te mogen

minder mobiel zijn.

D

dan ooit dat er tal van warme

buurten zijn! Maar liefst 22 straten en
wijken sloegen de handen in elkaar en

N-VA EDEGEM

alleen voor dat Edegem leeft, de

Edegemnaren hebben ook bijzondere

ele wijk- en buurtinitiatieven zorgen

e Burendag in 2017 bewees meer
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O

nze buurten zorgen er dus niet

meemaken.

W

Bedankt Sylvain!

anneer zulke ideeën van de buurt
komen, is het belangrijk dat die

ideeën alle kansen krijgen om verder

organiseerden verschillende kleine en

te groeien. Zulk enthousiasme werkt

grotere initiatieven, gaande van een

aanstekelijk! Zo bouwen we stap voor

gezellig hapje en drankje tot een heuse

stap verder aan warme buurten en wijken

bbq.

in Edegem.”
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FINANCIEEL GEZOND EDEGEM:
EEN PERMANENTE ZORG

FINANCIEEL GEZOND
EDEGEM: DRIESPORENBELEID

DE UITDAGINGEN VOOR HET NIEUWE BESTUUR IN 2013 WAREN GROOT!

HOF TER LINDEN: EEN FINANCIËLE UITDAGING VOOR DE GEMEENTE

BELANGRIJKE BELEIDSOPTIES VAN HET VORIG BESTUUR HADDEN GROTE FINANCIËLE CONSEQUENTIES.

HET MASTERPLAN
Het masterplan van het vorig bestuur omvatte de bouw van het nieuwe gemeentehuis, de renovatie van het oude gemeentehuis, de aanleg van het gemeenteplein,
de aankoop van de gemeentehallen (Indika op Prins Boudewijnlaan) en het onderhoud ervan. Dit gebeurde in een PPS-project, een publiek-private samenwerking
over 27 jaar.
HOF TER LINDEN: EEN MOOI EN
AMBITIEUS PROJECT
Het Hof ter Linden werd aangekocht door
het vorig bestuur in 2011 samen met de
Provincie (Kempens Landschap) en de
Vlaamse overheid (Agentschap Natuur en

Bos). Het was een unieke opportuniteit
om een ‘groene long’ in Edegem te creëren.
FINANCIELE GEVOLGEN
Samen met de gebruikelijke en nood
zakelijke onderhoudsinvesteringen zorgden deze nieuwe belangrijke patrimoniumuitbreidingen voor nieuwe financiële
verplichtingen ten belope van circa 40
miljoen euro die de financiële reserves
van de gemeente overstegen. Tot 2011
stegen de exploitatie-uitgaven (inclusief aflossingen) zeer geleidelijk met zo’n
1, 5 % per jaar. Tussen 2011 en 2013 deed
zich een grote trendbreuk voor, waardoor
deze uitgaven structureel circa 2, 5 miljoen

euro hoger kwamen te liggen dan bij constant beleid. Deze trendbreuk werd veroorzaakt enerzijds door de vergoeding voor
de PPS-overeenkomst en anderzijds door
extra intrest-en kapitaalaflossingen op de
uitstaande leningen.

Om het aangekochte domein Hof ter Linden toegankelijk te maken is een grondige
restauratie noodzakelijk.
Dankzij de subsidies van de Vlaamse gemeenschap toegekend in 2014 kunnen
zowel de koetshuizen als de binnenplaats
aangepakt worden.

In het totaal betekent dit dus zo’n 15 miljoen euro extra uitgaven gedurende de
legislatuur 2013-2018 als er niet werd ingegrepen.

De eigenaars moeten hier zelf nog een belangrijk deel (20 %) bijdragen waarvan de
gemeente 2/3 voor haar rekening neemt.
Dit betekent dat het Hof ter Linden voor
onze gemeente een belangrijke financiële
uitdaging blijft. Het is een project op lange
termijn dat over meer dan één legislatuur
zal lopen.
Als N-VA blijven we met ons gemeentebestuur alle kansen grijpen om dit unieke domein open te stellen voor alle Edegemnaren
en voor velen daarbuiten.
STRATEGISCH MEERJARENPLAN
Het nieuwe bestuur wilde toch enige ruimte
houden om naast deze renovatiewerken

>

aan Hof ter Linden, ook budget te hebben
voor de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen (bijvoorbeeld aan straten en wegen),
de nieuwe bibliotheek en de nieuwe bioklas.
We maken een strategisch meerjarenplan
om aan te geven hoe we al deze investeringen kunnen financieren.

>

ONS DRIESPORENBELEID
Om een eigen beleid te kunnen voeren en
tegelijkertijd de schulden uit het verleden
af te bouwen, besliste de nieuwe ploeg tot
een driesporenbeleid.
Bij de start van de nieuwe legislatuur
gebeurde een eenmalige herschikking
en aanpassing van de belastingen
•
de opcentiemen op de personenbelasting daalden van 7,2 naar 7 %
•
de opcentiemen op de onroerende
voorheffting stegen van 775 naar 995.
Beide liggen trouwens nog steeds onder het
Vlaams gemiddelde. N-VA wil de komende
jaren deze belastingen stabiel houden.

>

AFBOUW VAN DE UITSTAANDE SCHULD
VAN DE GEMEENTE 2013-2016
mio €
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Een eenmalige heffing werd ingevoerd
op de meerwaarde die een projectontwikkelaar realiseert bij een bestemmingswijziging van gronden. Zo creëerden we
extra inkomsten zonder dat onze inwoners
iets extra moesten betalen.
Om de exploitatie-uitgaven onder controle
te houden, streven we een strikte kostenbeheersing na zowel op vlak van personeel als van werking.
Met dit financieel beleid kon de gemeente
naast het torsen van de zwaardere lopende
uitgaven ook werken aan de afbouw van de
financiële schulden en daarnaast toch de
nodige nieuwe investeringen financieren.
Grafiek 1 toont de schuldafbouw over de
voorbije jaren.
Grafiek 2 toont de nieuwe investeringen
over dezelfde periode.

NIEUWE INVESTERINGEN
GEMEENTE 2013-2016
mio €
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ONDERWIJS IN EDEGEM:
EEN VERHAAL VAN
KWALITEIT EN BLIJVEND
INVESTEREN
KOEN MICHIELS, SCHEPEN VOOR
ONDERWIJS
“In Edegem hebben we een groot onderwijsaanbod zowel in het basisonderwijs als
in het secundair onderwijs. Een hele boterham voor een middelgrote gemeente. De
reden waarom het onderwijs in Edegem
zo’n goede naam heeft ontwikkeld, ligt in
de eerste plaats aan de dagelijkse inzet
van leerkrachten, directies en omkadering
evenals de betrokkenheid van de ouders.
Er wordt samen school gemaakt.”
“Via ‘Scholen van Morgen’ van de
Vlaamse regering kwamen er de voorbije twee jaren nieuwe schoolgebouwen in Edegem. Oude, aftandse containers werden vervangen door moderne
nieuwbouw in de GO! school ’t Kofschip, in de vrije school OLVE en in onze
gemeentelijke basisschool AVE.”

Alles is voorhanden om leuk op te
groeien in Edegem. In Edegem willen we
ook onze allerjongsten een leuke en gezonde omgeving bieden om op te groeien. Voor alle leeftijden is er een ruim
aanbod aan allerlei activiteiten.
IBO De Speelclub is ondertussen een
vaste waarde in Edegem. Deze buitenschoolse kinderopvang is voor alle kinderen uit het basisonderwijs, niet alleen
op schooldagen, maar ook tijdens de
schoolvakanties.
De Speelclub heeft intussen twee vestigingen: in het centrum van Edegem
in het Zwaluwnest en in het hartje van
het Fort. Daarnaast kunnen kinderen en
jongeren van 6-15 jaar in de zomervakantie ook terecht op de SPED, de Edegemse Speelpleinwerking. Spelen naar
hartenlust dus!

“Deze vernieuwing bracht voorlopig geen
extra capaciteit teweeg. Dat zal in een
volgende fase noodzakelijk zijn, gezien
onze gemeente veel jonge gezinnen aantrekt. Door snel in te spelen op de plannen
tot capaciteitsuitbreiding van de Vlaamse overheid hebben we een budget van
4,1 miljoen euro voor Edegem kunnen
bekomen. De ondersteuning van het onderwijs en van de voor-en naschoolse kinderopvang is voor N-VA een belangrijke
kerntaak!”
“Ons bestuur werkt ook aan een nieuwe
bioklas. Binnenkort kunnen Edegemse
scholen in ons prachtig domein Fort 5
buiten genieten van natuureducatie. Een
meerwaarde voor Edegem!”

JONG ZIJN IN
EDEGEM
In het Zwaluwnest bevindt zich het Huis
van het Kind. Hier kunnen ouders terecht met vragen over de opvoeding van
hun kinderen van 0-25 jaar. Zo willen
we niet alleen kinderen laten groeien,
maar ook ouders ondersteunen bij
moeilijke vragen over opvoeding. Ook
in het vrijetijdsaanbod voor kinderen
blijven we investeren en de talenten van
onze Edegemse jeugd verder ontwikkelen. Dit kan onder meer in de muziekschool en de kunstacademie. Het kleine
zwembad van Edegem staat bekend
om zijn functie als instructiebad waar de
kleinsten watergewenning en de eerste
zwemlessen kunnen volgen.
We zetten in Edegem ook sterk in op
het creëren van een sterk speelweefsel.
Dit speelweefsel omvat niet alleen de
grotere speeltuinen zoals het Meihof en
‘t Forum, maar ook de kleinere speeltuinen, speelpleintjes, speelstraten tot zelfs
een heus memoryspel op de stoepstenen. Al spelend door heel Edegem dus!
Tot slot is Hanger 27 intussen een begrip
geworden met optredens die vele (jonge) bezoekers lokken. Heel wat grote
namen mochten we verwelkomen en er
zullen nog vele volgen. Plezier gegarandeerd.

Marc De Roeck

©

©fotofilmclub Edegem
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WARM EN
SOCIAAL EDEGEM
BRIGITTE GORIS, OCMW-VOORZITTER EN SCHEPEN VOOR SOCIALE ZAKEN
•

•
•

•

•
•
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Iedereen die hulp nodig heeft, kan terecht op onze sociale dienst voor
leefloon, schuldbemiddeling, juridische bijstand, activering, bijstand bij
allerlei problemen van sociale aard. Niet vrijblijvend, er zijn niet alleen
rechten, maar ook plichten.
De sociale dienst maakt werk van activering naar de arbeidsmarkt via
sociale tewerkstelling.
Het OCMW richtte hiervoor het tewerkstellingsproject 5 Beaufort op voor
mensen die om diverse redenen (bijv. gebrek aan opleiding) moeilijk werk
vinden. Door o.a. het aanleren van arbeidsattitudes worden zij voorbereid
op de arbeidsmarkt.
In samenwerking met externe partners zoeken we werkplekken om
taken in te vullen op sociaal verantwoorde manier die de kans op de
arbeidsmarkt na de sociale tewerkstelling vergroten.
Opvang van vluchtelingen die in aanmerking komen voor erkenning als
vluchteling, gebeurt door het LOI, het Lokaal Opvanginitiatief.
Integratie van nieuwkomers (erkende vluchtelingen) is een ander
belangrijk aandachtspunt. Taallessen Nederlands en ook begeleiding
naar werk zijn hierin cruciaal.

N-VA EDEGEM

ZORGEND EDEGEM
Voor N-VA blijft het aanbieden van de

maaltijden aan huis kunnen verzekerd

familie en vrienden of kennissen en niet

zorg door de publieke sector los van de

blijven door het inschakelen van part-

in het minst met hulp van vele tientallen

zuilen, een belangrijke doelstelling. Dit

ners uit de sociale economie en van pri-

vrijwilligers! Vernieuwende projecten

betekent niet dat de gemeente of het

vate partners.

worden er gerealiseerd.

OCMW alles zelf moet doen. Samenwerking met diverse private partners,

Het

Immaculata

Op cultureel vlak kwam in samenwer-

waarbij de gemeente en het OCMW de

staat aan de top in Vlaanderen en is nog

king met het Museum van Heden-

regierol behouden, is voor ons evident.

steeds één van de goedkoopste in de

daagse Kunst Antwerpen (M HKA) het

Als meest verzilverde gemeente van

regio.

Museum E! tot stand.

oudere inwoners een prioriteit. Het

In een aangepaste structuur krijgt het

Op het vlak van levenskwaliteit startten

hoofddoel blijft hen zo lang mogelijk in

meer zelfstandigheid om een slag-

de projecten Food for Fun en Food for

de eigen woning te laten wonen door

krachtig beleid te voeren op vlak van de

Care.

hen maximaal te ondersteunen.

woonzorg.

Door slimme keuzes te maken, behou-

WZC Immaculata werd uitgeroepen tot

den we de dienstverlening voor onze

het woonzorgcentrum waar de bewo-

zorgbehoevenden. De poetsdienst met

ner zich het meest thuis voelt. Kwali-

dienstencheques met behoud van de

teit staat centraal en wordt verzekerd

regierol door het OCMW en de warme

samen

Woonzorgcentrum

Vlaanderen blijft de zorg voor onze

met

personeel,

residenten,
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HUGO VAN BUEREN voorzitter
Dankzij N-VA kan ik verbindend werken in een gemeente waar het goed is om samen te leven. Als ik dat nog mag
doen met een geëngageerde en dynamische ploeg die ook bereid is goede ideeën van de Edegemnaar mee te
nemen in het beleid, dan gaat een stukje droom in vervulling waar ik me graag met volle energie voor inzet.
hugo.van.bueren@telenet.be - 0478 407 608

RUDI DIAS ondervoorzitter - organisatieverantwoordelijke
Als verantwoordelijke van het evenemententeam van N-VA heb ik als doelstelling de burger dichter bij de
partij en beleid te brengen. Verkeersveiligheid is een grote prioriteit om aan te werken na mijn verkeersongeval in 2004 met blijvend letsel. Hierdoor bekijk ik de veiligheid uit een ander perspectief.
famdiasr@hotmail.com

JEF EGGERMONT secretaris
Mijn engagement in de N-VA is vanzelfsprekend omdat ik van in mijn prille jeugd geloof in het democratisch
Vlaams-nationalisme. Op lokaal vlak moet een modern bestuur de vinger aan de pols houden in de wijken, bij
jongeren en senioren, bij de vele verenigingen die onze gemeente rijk is. “Groeien gebeurt niet door aan de
bladeren te trekken maar door de wortels water te geven.”
jefeggermont@telenet.be

RENÉ JANSSENS penningmeester - webmaster - gemeenteraadslid
Onze legislatuur zit er voor 5/6de op. De dynamiek die van onze ploeg uitgaat is een stimulans om
er voluit tegen aan te gaan. Onze jonge ploeg in het schepencollege houdt de vinger aan de pols om
Edegem een schitterend elan te geven. Als gemeenteraadslid ben ik trots om mijn steentje te mogen
bijdragen.
jar@telenet.be

GUIDO WALLEBROEK ledenverantwoordelijke

WIE IS WIE?

Edegem een verhaal apart,-den Elsdonk, ’t bos, het Familia Instituut-, daar heb ik m’n jeugd beleefd…
later naar Buizegem en Centrum. Als ledenverantwoordelijke met Vlaamse overtuiging en als teamspeler,
luister ik naar de mensen. Wat primeert is onze partij in het belang van ALLE Edegemnaars!
guido.wallebroek@telenet.be

ONZE LEDEN IN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
KOEN METSU - burgemeester en bevoegd voor algemene
planning en coördinatie, burgerlijke stand en dienstverlening,
veiligheid en openbare orde, brandweer, politie, lokale
economie en middenstand
Spreekuur op afspraak via secretariaat@edegem.be
Maandag 11u30-12u30 en 18u30-19u30
BIRRE TIMMERMANS - schepen voor personeel, mobiliteit en
openbare werken
Spreekuur op afspraak birre.timmermans@edegem.be
Dinsdagavond of vrijdagnamiddag.
KOEN MICHIELS - schepen voor sport, onderwijs en cultuur
Spreekuur op afspraak koen.michiels@edegem.be
INE BOSSCHAERTS - schepen voor evenementen, markten,
wijkwerking, participatie, vrijwilligers en patrimonium
Spreekuur op afspraak ine.bosschaerts@edegem.be
BRIGITTE GORIS - OCMW-voorzitter en schepen voor seniorenbeleid, gehandicaptenbeleid, wonen en werken, preventieve
gezondheid
Spreekuur elke dag op afspraak in de kantoren van het OCMW
Contactpersoon Sonja Debaere: 03 450 84 00
brigitte.goris@edegem.be
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ONZE FRACTIELEDEN IN DE GEMEENTERAAD
PHILIPPE MUYTERS - voorzitter van de gemeenteraad
SHANA CONVENTS - voorzitter van de raadscommissie
GERD TAHON - fractieleider
PATRICIA DIERICKX
CYNTHIA GOVERS
RENÉ JANSSENS
ERIK SCHILTZ
ONZE VERTEGENWOORDIGERS IN DE OCMW-RAAD
BRIGITTE GORIS - OCMW-voorzitter en voorzitter van de
Bijzondere Comités voor de Sociale Dienst en Seniorenzorg
PETER VAN LINT - plaatsvervangend voorzitter - Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst
JULIEN DELARBRE - Bijzonder Comité Seniorenzorg
LAWRENCE VANCRAEYENEST - Bijzonder Comité Seniorenzorg
GOEDELE VANDEWALLE - Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
ONZE VERTEGENWOORDIGERS IN DE POLITIERAAD
KOEN METSU - politiecollege
SHANA CONVENTS, CYNTHIA GOVERS, RENÉ JANSSENS politieraad

POLET BAUWENS bestuurslid

De eerlijke antwoorden van Bart De Wever op meetings hebben mij er toe aangezet om te kiezen voor
N-VA. Het is een partij die problemen niet goedpraat, maar ze benoemt en er zo toch iets aan kan en wil
doen! Mensen moeten beseffen dat men geen sociaal en ecologisch paradijs bouwt op een economisch
kerkhof.
verschure@skynet.be

INE BOSSCHAERTS schepen
Elke dag tracht ik mee te bouwen aan een plekje waar iedereen zich thuis voelt, kan ontspannen, kan
thuiskomen, kan spelen en lachen. Voor iedereen betekent zo’n plekje iets anders: een lieve buur, een
mooie wandeling, een ontroerend verhaal, een goed glas wijn,… Met een gezonde dosis positieve
energie, enthousiasme en creativiteit geloof ik dat we samen zo’n plek voor iedereen kunnen creëren!
ine.bosschaerts@me.com.

SHANA CONVENTS gemeenteraadslid - voorzitter raadscommissie
Als mandataris-bestuurslid vind ik het zeer boeiend dat je de politieke wereld achter de schermen ziet,
welke totaal verschillend is van wat we lezen in kranten. Daarnaast vind ik het praktische gedeelte heel
boeiend, je ziet de besproken zaken in vele gevallen omgezet worden in de praktijk.
shana.convents@n-va.be

JULIEN DELARBRE ocmw-raadslid
Als raadslid en lid van het Bijzonder Comité Seniorenzorg heb ik de grote bezorgdheid van het bestuur inzake
zorg voor o.m. ouderen en minderbedeelden, heel sterk ervaren. Bij budgettaire krapte eerlijk en verantwoord
omgaan met de beschikbare middelen was de lopende legislatuur de belangrijkste uitdaging. Iedereen, ook de
zwakkeren, moet zich goed kunnen voelen binnen onze Edegemse gemeenschap.
julien.delarbre@telenet.be

PATRICIA DIERICKX gemeenteraadslid
Sinds vorig jaar ben ik gemeenteraadslid voor N-VA en is het ongelofelijk boeiend om deel uit te maken van een
bestuur dat jong, dynamisch en gedreven is en frisse en vernieuwende ideeën heeft. Waarom N-VA, omdat dit de
enige juiste weg is naar volwaardige samenleving waarin niemand aan de zijkant achterblijft.
patricia@noram.be
N-VA EDEGEM
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ALBERT FOLLENS bestuurslid

ERIK SCHILTZ gemeenteraadslid

Als aanhanger van het “rechten en plichten” discours binnen een Europa der volkeren, wil ik mijn ervaring
ten dienste stellen van N-VA, door met onze denktank adviezen te formuleren ter optimalisatie van de
gemeentelijke werking (financiële analyses, kerntakendebat, fusies, benchmarking).
albert.follens@proximus.be

Ik ben gemeenteraadslid en mijn aandachtspunten zijn cultuur, onroerend erfgoed, veiligheid en
mobiliteit. Het behoud van groen in onze gemeente ligt mij nauw aan het hart. Zo werk ik mee aan een
warm en sociaal Edegem.

BRIGITTE GORIS voorzitter ocmw - schepen

RONNIE SPEED bestuurslid

Als sociaal geëngageerd persoon vind ik het zeer belangrijk dat alle mensen een toekomst geboden
wordt. De N-VA schept kansen om dit voor iedereen die mee bouwt aan onze maatschappij mogelijk te
maken en dit binnen de context dat iedereen rechten heeft maar ook plichten.

Wij leven in een veranderende maatschappij. Oude structuren zijn log om te reageren op de nieuwe
situatie. Vanuit N-VA wil ik mijn bijdrage leveren voor een hoopvolle toekomst voor onze (klein)kinderen.
Onderwijs ligt mij nauw aan het hart. Verder ijver ik voor het afbouwen van allerlei schulden.

brigitte.goris@edegem.be

GERD TAHON gemeenteraadslid - fractieleider

Voor de Volksunie zetelde ik 30 jaar in de gemeenteraad van Edegem, waarvan 12 jaar als schepen.
Het was een logische stap dat ik mijn ervaring en kennis en mijn engagement voor onze mooie gemeente
ter beschikking wilde stellen van de N-VA.

Door mijn opvoeding en studies als historica ben ik geboeid door het democratisch Vlaams-nationalisme. Als moeder en oma vind ik het belangrijk in een warme, veilige en groene gemeente te wonen. Het is
boeiend om samen met een enthousiast N-VA-team mee te werken aan mooie realisaties in Edegem.
gerd.tahon@telenet.be

CYNTHIA GOVERS gemeenteraadslid

BIRRE TIMMERMANS schepen

Zoals ze zeggen geboren en getogen in Edegem, 24 jaar een krantenwinkel en een trotse mama van een
dochtertje van 7! Vandaar mijn uitgebreide interesse in het vernieuwde Meihof, het project heraanleg
Pieter Van Maldereplein en natuurlijk het prachtige domein Hof ter Linden!

Als Vlaming ben ik trots op mijn land, op mijn taal, op mijn cultuur. Vlaanderen heeft heel wat in zijn mars,
maar wordt door de ingewikkelde staatsstructuren van België belemmerd in zijn groei.
Ik ben trots dat ik onder N-VA-vlag mag en kan meewerken aan het verhaal van vooruitgang.

cynthia.govers@skynet.be

birre.timmermans@edegem.be

AXEL GULDENTOPS bestuurslid

MARLIES TROCH bestuurslid

Al op zeer jonge leeftijd ben ik gebeten door politiek. Ik vind het dan ook belangrijk dat jongeren worden
gehoord in de maatschappij. De goede wisselwerking tussen N-VA en jongeren geven mij als afdelingsvoorzitter (Jong N-VA Edegem) en regiocoördinator (Jong N-VA) de kans om hier mee aan te werken.

Ik zet mij in om samen met de andere bestuursleden het stramien van vorig politiek beleid te doorbreken
dat in mijn ogen niet optimaal was voor vooruitgang in de nieuwe samenleving op gebied van werk,
financiën en migrantenbeleid. De durf moest er zijn om deze zaken aan te pakken op een manier dat we
ook onze eigen identiteit kunnen behouden. Daar werkt N-VA aan.
marlise.troch@gmail.com

axel@guldentops.com

KOEN METSU burgemeester

Als geboren en getogen Edegemnaar is het een absoluut voorrecht om als burgemeester het beleid
van onze prachtige gemeente mee vorm te mogen geven. Om mijn sociaal engagement om te zetten
in politieke daadkracht koos ik overtuigd voor N-VA, de partij die staat voor hard werken, eerlijke
beleidsvoering en die een stem geeft aan iedereen die het goed voor heeft met onze mooie samenleving.
koen.metsu@edegem.be

MATTHIJS TROCH bestuurslid
Politiek voeren in een democratie veronderstelt een draagkracht vanuit de gemeenschap. Mijn doel is een
gezicht te geven aan de jongere generatie van deze gemeenschap om verder te werken aan een vrije en
rechtvaardige samenleving met aandacht voor onze Vlaamse waarden.
matthijs.troch@gmail.com

KOEN MICHIELS schepen

PETER VAN LINT ocmw-raadslid

Vaak verblijvend in de Ardennen – want reeds meer dan 13 jaar in een bruisende relatie met een Waalse
schoonheid - en toch kiezen voor N-VA… ja het kan! N-VA kiest voor een model van vooruitgang, met
broodnodige besparingen en een sterk herstelbeleid. In jouw gezin lukt het toch ook niet om jarenlang
meer uit te geven dan dat er binnenkomt?

Als OCMW-raadslid werk ik mee aan de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur. Belangrijk
voor mij blijft het woonzorgcentrum Immaculata. Als extern verzelfstandigd bedrijf zal het zijn eigenheid
en openbaar karakter behouden. Activatie van leefloontrekkers blijft een belangrijk aandachtspunt.

koen.michiels@edegem.be

PHILIPPPE MUYTERS voorzitter gemeenteraad
Het is hier zalig wonen en leven. Samen met N-VA zet ik me elke dag in om dat zo te houden én te
veranderen wat beter kan. Neem onze ondernemers die zorgen voor het welzijn van ons allemaal: zij
hebben nood aan meer respect en minder regeltjes. Daar blijf ik voor gaan, in Edegem én in Vlaanderen.
philippe.muyters@vlaanderen.be

petervanlint@hotmail.com

LAWRENCE VANCRAEYENEST ocmw-raadslid

Maatschappelijk engagement zit me al van kinds af in de genen. Samen bouwen aan een warme Vlaamse
gemeenschap, ondernemen alle kansen geven en mensen en verenigingen stimuleren om verantwoordelijkheid op te nemen. Daar wil ik met de N-VA voor gaan. Met z’n allen een veilige en vooruitstrevende
samenleving creëren, daarvoor steek ik graag de handen uit de mouwen.
lawrence.vancraeyenest@n-va.be

ROLAND MYIN bestuurslid

GOEDELE VANDEWALLE ocmw-raadslid

Voor mij is N-VA momenteel de enige partij die op realistische en democratische wijze beweging kan
krijgen in de gebetonneerde structuur van Vlaanderen in de Belgische unitaire staat. Enkel het inzicht
dat een confederale evolutie een MEERWAARDE betekent voor beide landsdelen kan hierin verandering
brengen.

Als OCMW-raadslid en gepensioneerd psycholoog-psychotherapeut werk ik in Edegem mee aan ons
positief sociaal-economisch beleid. We kiezen voor een betaalbare en rechtvaardige solidariteit, met het
recht op hulp en inburgering en de plicht tot activatie en tewerkstellingsbegeleiding.

SABINE PEETERS bestuurslid

ANITA VIAENE bestuurslid

Ik ben Sabine Peeters, 55 jaar. Als bestuurslid was ik tijdens de eerste 3 jaar van deze legislatuur voor
N-VA lokaal afdelingssecretaris. Momenteel leg ik mij voornamelijk toe op de contacten met naburige
N-VA-afdelingen van de Zuidrand en de organisatie van de jaarlijkse Zuidrand-events.

Met N-VA zet ik mij in voor volwaardige Vlaamse autonomie om een eigen koers te kunnen varen én voor
een zuinig financieel én activerend sociaal-economisch beleid om welvaart en welzijn voor de toekomst
veilig te stellen. In het belang van Edegem wil ik deze visie van N-VA ook lokaal mee vormgeven.

sabinepeeters@telenet.be
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ronniespeed@skynet.be

JOOST GORIS bestuurslid

joost.goris@skynet.be
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erik.schiltz@telenet.be

goedele.vandewalle@telenet.be

anita.viaene@n-va.be
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NOG VEEL WERK AAN DE
WINKEL
OPROEP OM MEE TE WERKEN
We moeten tegelijk bouwen én de
historische schuld van het vorig bestuur mee afbouwen!
We zijn tegelijkertijd de meest verzilverde gemeente van Vlaanderen
en tegelijk verjongen we!
We hebben samen met onze coalitiepartners heel wat gerealiseerd,
maar het werk is nog niet af.
We rekenen ook op u om ons werk de komende jaren
te mogen verder zetten.
We rekenen op uw steun, uw ideeën, uw medewerking!
Wil je meewerken met N-VA Edegem?
Wil je lid worden van de N-VA?
Neem contact op: edegem@n-va.be

V.U. Hugo Van Bueren, Cronckenroystraat 11, 2650 Edegem

Hugo Van Bueren
voorzitter

N-VA EDEGEM
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