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Meer informatie over het nieuwe huisvuilophaling systeem  
‘Diftar’?
U heeft ongetwijfeld de communicatie in uw brievenbus ontvangen over Diftar.  
Voor meer informatie kan u altijd terecht op www.edegem.be/diftar of op de  
gratis infolijn 0800 1 46 46.

  Jaarlijkse feest voor  
N-VA-leden van de  
zuidrand

Zondag 25 oktober 2015  
van 11 tot 14 uur
Cultureel Centrum Aartselaar
Gastspreker: Manuela van Werde 
Inlichtingen en inschrijving  
(tot 14 oktober 2015) bij  
dirk.dekeersmaeker1@ telenet.be

  Ledenvergadering
Zondag 15 november 2015  
vanaf 14 uur
Zaal ‘t Centrum, Strijdersstraat 35, 
2650 Edegem

Burgemeester Koen Metsu en sche-
penen Koen Michiels, Birre Timmer-
mans, Guy Van Sande en Brigitte 
Vermeulen-Goris lichten hun beleid 
toe. Enkel voor leden. Inschrijven: 
nva_edegem@telenet.be

  Culturele avond met 
Manuela Van Werde

Vrijdag 11 december  
om 20 uur
Voor het goede doel:  
Kom op tegen Kanker
Meer info volgt per mail en via de 
website: www.n-va.be/edegem

Zet al in je 
agenda!

Beste Edegemnaar,

We hebben een prachtige zomer achter de rug, met tal 
van activiteiten waarover u in dit blad meer kan lezen. 
Op het einde van de zomer was de liefde in Edegem 
zeer voelbaar. Eind augustus stapte onze burgemeester 
in het huwelijksbootje, we wensen hen van harte veel 
geluk samen! 

Ik zou ook graag onze leden Bert en Hilde De Wit-
Jacobs van harte feliciteren met hun diamanten huwe-
lijksverjaardag op 13 augustus. Op zaterdag 22 augus-
tus werden ze gevierd in het Oud Gemeentehuis door 
burgemeester Koen Metsu en schepen Brigitte Vermeulen-
Goris in het bijzijn van familie en sympathisanten.

Begin september volgde een feestelijke jaarmarkt.  
Met een enthousiaste schepen voor evenementen  
Koen Michiels aan het roer beleefden we met het N-VA 
bestuur, de mandatarissen en de vele vrijwilligers een 
onvoorstelbaar gezellig en geslaagd jaarmarktweekend 

Veel leesplezier! 

Hugo Van Bueren, voorzitter N-VA Edegem

Burgemeester Koen Metsu met zijn zoontje 

Nathan en Birre Timmermans, onze schepen  

van openbare werken, mobiliteit en personeel, 

met haar echtgenoot.

Koen Metsu en zijn bruid Jasmien

Proficiat aan burgemeester Koen Metsu en  
zijn kersverse echtgenote Jasmien!

Edegemnaar Serge Pauwels schittert in Ronde Van Frankrijk
Edegemnaar Serge Pauwels, zoon van Edegems N-VA-lid Els Pauwels-Croegaert, werd op 
zaterdag 26 september door het gemeentebestuur in de bloemen gezet voor zijn wielerpres-
taties in de Ronde Van Frankrijk. Serge Pauwels combineerde zijn studies met de professio-
nele wielersport. Afgelopen zomer schitterde Serge in de Ronde van Frankrijk. Vooral in de 
bergen toonde Serge zich meermaals. Hij werd uiteindelijk knap dertiende in het algemeen 
klassement  
Koen Michiels, Schepen van Sport, Onderwijs en Evenementen
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Birre, als kersvers  
gemeenteraadslid 
werd je in januari 2013 
schepen met belangrijke 
bevoegdheden. Hoe heb 
je dit ervaren?

Als personeelsverant-
woordelijke in een inter-
nationaal maritiem bedrijf 
ken ik het belang van een 
goede samenwerking 
met de medewerkers. Om 
de juiste beslissingen te 
kunnen nemen, is het ook 
cruciaal dat je exact weet 
waarover het gaat. Mijn 
dossiers zijn ingewik-
keld, vaak technisch en 
vereisen overleg met vele 
partners. Ik wist dus on-
middellijk wat me te doen 
stond: studeren, studeren 
en veel overleg met de 
diensten. De enige manier 
om mezelf op korte tijd 
vertrouwd te maken met 
de dossiers.

Welke prioriteiten heeft 
de N-VA op vlak van 
openbare werken en 
mobiliteit voor Edegem?

Continuïteit van bestuur 
is heel belangrijk en dus 
worden plannen voor her-
aanleg van voetpaden en 
straten uiteraard verder 
gezet. Persoonlijk had ik 
voor deze legislatuur drie 
specifieke dromen: de 
heraanleg van de Drie Ei-
kenstraat, het aanpakken 
van het sluipverkeer in de 

Collegewijk en het veiliger 
maken van de verschil-
lende schoolomgevingen 
die onze gemeente rijk is.

We zijn bijna halverwege 
de legislatuur. Hoe ver 
staan we met deze con-
crete projecten?

Het sluipverkeer in de 
Collegewijk is al drastisch 
gedaald en ik blijf de vin-
ger aan de pols houden 
wat de verkeersintensiteit 
in die wijk betreft. Ook 
aan de schoolomgevingen 
is al heel wat concreets 
gebeurd. In de Drie Ei-
kenstraat hebben we aan 
basisschool ’t Kofschip 
een zone 30 ingesteld en 
in de Baron de Celleslaan 
werd een zebrapad aange-
legd. De gemeenteschool 
Andreas Vesalius werd 
met typisch materiaal her-
kenbaarder gemaakt als 
schoolomgeving. Aan de 
basisschool van OLVE in 
de Renaat de Rudderlaan 
werd de infrastructuur 
aangepakt met het oog op 
veiligheid. Er liggen nog 
een hoop ideëen op tafel 
voor de andere scholen. 

Hoe ver staan de plan-
nen voor de heraanleg 
van de Drie Eikenstraat? 

De plannen voor deze 
heraanleg dateren al van 
2011 en werden destijds 
niet uitgevoerd.  

Ondertussen zijn de 
nabije verkavelingen 
wel al in uitvoering of 
uitgevoerd en verhoogt 
de verkeersdruk ziender-
ogen. Ook voor fietsers en 
mindervaliden met een 
handbike is de rit naar 
het werk, school of UZA 
momenteel een heuse on-
derneming. Verder uitstel 
is echt geen optie. Ik kies 
liever voor een tijdelijk 
opgebroken belangrijke 
verkeersas dan voor een 
permanent verkeers-
infarct met gevaarlijke 
situaties als gevolg. Na 
vele maanden van (soms 
moeizaam) overleg zijn 
we nu in de cruciale fase 
gekomen en we hopen 
begin 2016 dit dossier te 
kunnen aanbesteden. 

E-mails over loslig-
gende stenen in de 
voetpaden, verzak-
kingen in de weg en 
dergelijke, komen ook 
bij jou toe. Hoe ga je 
om met de contacten 
met de burgers? 

Mensen kunnen steeds 
bij mij terecht met hun 
vragen en klachten. Ik 
krijg vaak zeer terechte 
opmerkingen en sugges-
ties. De soms moeilijke 
materie uitleggen doe ik 
het liefst in persoonlijke 
gesprekken, bijvoorbeeld 
op de infomomenten. 
Transparantie en eerlijk-
heid vind ik wel cruciaal. 

Een Edegemnaar moet 
kunnen begrijpen waar-
om iets niet kan of juist 
net moet, en het is aan ons 
als bestuur om hem dit uit 
te leggen. 

Sinds februari 2015 zit 
je nu ook mee in de 
cockpit van De Lijn als 
bestuurder. Wat zijn je 
ervaringen daar?

Ook hier is de boodschap: 
inwerken i n de materie 
om met de juiste ken-
nis van zaken te kunnen 
beoordelen. Er gaat heel 
veel belastinggeld naar 
De Lijn. Met de goede 
N-VA-instelling ijver ik 
hier mee voor een slanker 
apparaat én optimale 
dienstverlening. Belang-
rijk voor Edegem is het 
dossier van de doortrek-
king van de tram richting 
Kontich, in het kader van 
het masterplan voor de 
mobiliteit Antwerpen. Dit 
zit voorlopig nog volop in 
de studiefase maar ik volg 
dit uiteraard op de voet!

EN VEILIGERE SCHOOLOMGEVINGEN ZIJN MIJN PRIORITEITEN”
“HERAANLEG DRIE EIKENSTRAAT, SLUIPVERKEER COLLEGEWIJK

Op dinsdag 1 september was ik 
getuige van de eerste steenlegging 
in de secundaire afdeling van het 
OLVE-college. Oud-leerling en 
nationaal voorzitter Bart De Wever 
kon de aanwezige onderwijsmen-
sen boeien met een zoals altijd 
bevlogen speech, waarin hij het 
belang van goed onderwijs be-
klemtoonde. In een alsmaar veran-
derend onderwijslandschap brak 
Bart De Wever een lans voor ons 

traditioneel systeem, waarvoor we 
tenslotte in binnen-en buitenland 
geprezen worden. Een zeer terech-
te oproep als je het mij vraagt.

Ook AVE en ‘t Kofschip, allebei 
basisscholen, zullen binnenkort 
een mooie nieuwbouw krijgen. Elk 
op hun eigen manier slagen deze 
twee scholen er al decennia in om 
een duidelijke stempel te drukken 
op het Edegems onderwijsveld.

Ik kijk uit naar de verbeterde leer- 
en leefomstandigheden, naar de 
functionele klasgebouwen en naar 
de veilige schoolinfrastructuur. 
Onderwijs blijft de toekomst!

Koen Michiels 
Schepen van Sport, Onderwijs en  
Evenementen

ALS SCHEPEN VAN ONDERWIJS BEN IK HEEL VERHEUGD DAT IN EDEGEM EEN IN-
HAALBEWEGING WORDT GEMAAKT OM DE SCHOOLACCOMMODATIE TE VERBETE-
REN. IN DE DRIE NETTEN, GEMEENTELIJK, GEMEENSCHAPS- EN VRIJ ONDERWIJS, 
STAPTEN DE SCHOLEN AVE, ‘T KOFSCHIP EN OLVE ALLE DRIE IN HET PROJECT 
‘SCHOLEN VAN MORGEN’. CONCREET BETEKENT DIT DAT DEZE DRIE SCHOLEN DE 
VOLGENDE ANDERHALF JAAR EEN MOOIE NIEUWBOUW MOGEN VERWACHTEN.

BIRRE TIMMERMANS, SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN PERSONEEL EN LID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR VAN DE LIJN, KOMT ALS DERDE AAN DE BEURT IN DE REEKS GESPREKKEN VAN DE VOORZITTER MET ONZE 
BESTUURDERS. 

‘SCHOLEN VAN MORGEN’ : 

EDEGEM VERNIEUWT SCHOOLGEBOUWEN

De jongeren van Jong N-VA Zuidrand hebben niet stil 
gezeten tijdens de mooie zomermaanden.  
Onze Vlaamse feestdag 11 juli werd met z’n allen 
enthousiast gevierd, samen met de Vlaamse Leeuw die 
door de gemeenten van de Zuidrand trok. 

De dag begon met een ontbijt op het stadsplein in 
Mortsel. Daarna trokken de jongeren naar Lint, waar ze 
samen met de leden van N-VA Lint bloemetjes uitdeel-
den aan de Lintenaars die de Vlaamse vlag hadden 
opgehangen. Nadien waren ze in Kontich van de partij 
om naar de boeiende gastspreker van dienst Philippe 
Muyters te gaan luisteren. Foto’s met de Vlaamse 
Leeuw konden natuurlijk niet ontbreken! In Edegem 
hebben de N-VA jongeren lekkere frietjes gebakken om 
deze feestdag te vieren. “Ze waren lekker!”, zo konden 
we horen van vele smullers. 

Het weekend voordien vergezelden de jongeren N-VA 
Hove op hun BBQ. En in Aartselaar droegen ze hun 
steentje bij achter de bar op de open ledenvergadering. 

Jong N-VA draait dus op volle toeren in al onze buurge-
meenten. We kijken er volop naar uit om jullie te kun-
nen verwelkomen op onze komende activiteiten! Hou 
zeker onze facebookpagina in de gaten! 

Ine Bosschaerts
Voorzitter Jong N-VA Zuidrand

DRUKKE ZOMER VOOR JONG N-VA ZUIDRAND 

Interesse om deel uit te maken van onze toffe bende? 
Contact: ine.bosschaerts@n-va.be

(c) Marc De Roeck

birre.timmermans@edegem.be
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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