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Scholen van  
morgen in Edegem
Drie onderwijsnetten zorgen in 
Edegem voor vernieuwing accom-
modatie
Het project Scholen van Morgen realiseert 
in heel Vlaanderen een versnelde scholen-
bouw en onze gemeente profiteerde hier 
maximaal van.

Zowel in OLVE secundair als in de basis-
scholen Andreas Vesalius en ’t Kofschip 
is de nieuwbouw gerealiseerd of zit men 
in de eindfase. Drie totaal verschillende 
projecten zorgen voor een broodnodige 
verfraaiing van de schoolaccommodatie in 
Edegem. Onze jeugd kan er maar goed bij 
varen. 

OLVE pootte een zeer strak gebouw neer, 
tot in de puntjes afgewerkt en met een zeer 
toekomstgericht ‘open leercentrum’. De 
gemeenteschool Andreas Vesalius kreeg 
zowel een vernieuwde kleuterschool als 
een nieuw deel van de lagere school waar 
de functionaliteit meteen opvalt. GO ’t Kof-
schip heeft in de Baron de Celleslaan een 
heel opvallende, mooie inkom voor hun 
nieuwe kleuterschool. Ook dit gebouw oogt 
fris en modern.

“Als N-VA-schepen van Onderwijs ben ik 
opgelucht en dankbaar dat al deze projec-
ten in een laatste fase zijn beland. Ik besef 
maar al te goed dat zulke bouwwerven al-
tijd een impact hebben op buurtbewoners. 
Ik wil dan ook alle buren van harte danken 
voor het geduld en het begrip. Ongetwijfeld 
leidde dit al eens tot ergernis over aanne-
mers die weer eens te vroeg begonnen of op 
feestdagen toch nog een container kwamen 
lossen. Weet dat ook deze mensen met zeer 
precaire deadlines zitten waar ze zich aan 
moesten houden. Binnen enkele weken zijn 
deze werken afgerond en is Edegem drie 
mooie maar totaal verschillende schoolge-
bouwen rijker. Het resultaat is op de drie 

sites echt de moeite”, aldus schepen Koen 
Michiels.

Koen bedankt ook het personeel van de 
drie scholen: “Dag in dag uit werken in een 
bouwwerf en continu zoeken naar aan-
passingen en oplossingen is niet evident. 
Hopelijk vinden jullie je draai snel in de 
nieuwe gebouwen.”

Edegem blijft inzetten op een degelijk 
onderwijs en daar hoort ook de gepaste 
accommodatie bij. Proficiat aan allen!

Aperitief dubbel- 
gesprek met:

Zuhal Demir 
Federaal  
Parlementslid N-VA 
in gesprek met 
Jean-Marie  
Dedecker 
voorzitter LDD

“Terug naar eigen Land” -  
Ervaringen en beschouwingen over 
hun deelname aan deze spraakmaken-
de documentaire. 

Moderator:  
Dirk Rochtus doceert internationa-
le politiek aan KU-Leuven/Campus 
Antwerpen. Hij is auteur van het boek 
“Turkije, de terugkeer van de sultan”.
Inleiding: Vlaams minister Philippe 
Muyters.

Zuhal Demir en Jean-Marie Dedec-
ker vertellen het verhaal over hun 
ervaringen tijdens een emotionele reis 
over een route die gestart werd vanuit 
Mogadishu, Somalië en zo via Irak, 
Griekenland, Turkije, Servië en Mace-
donië, richting Duitsland en ons land.

 Koen Michiels 
Schepen van  
Onderwijs, Sport  
en Cultuur
koen.michiels 
@edegem.be

Zondag 12 maart 2017  
om 11 uur in het auditorium 
van hotel Ter Elst  
(Kattenbroek 1).

Niet te missen!
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OCMW en Dienstenaanhuis slaan de handen in elkaar
Vanaf 1 april zal ‘Dienstenaanhuis’ de poetsdienst met dienstencheques overnemen van het OCMW. Het 
OCMW blijft echter de regierol voor ouderen vervullen. Concreet verandert er voor onze cliënten niets.

Zij zullen hun vertrouwde poetshulp blijven 
hebben. Dienstenaanhuis neemt al onze 
poetshulpen over samen met hun cliënten. 

Zo zal er niemand ontslagen worden. Nieu-
we cliënten die tot onze doelgroep behoren, 
ouderen vanaf 70 jaar en mensen die hulp 
nodig hebben om medische redenen, kun-
nen zich nog steeds tot het OCMW wenden. 
Het OCMW blijft de tussenpersoon waar 
eventuele klachten kunnen behandeld 

worden en waar de kwaliteit bewaakt blijft. 
De samenwerking met externe partners 
kadert in onze visie om overheidsgeld zo 
efficiënt mogelijk aan te wenden zonder aan 
kwaliteit voor onze doelgroep te moeten 
inboeten.

Sporters winnen dankzij  
federatiedecreet
Een sporter die de eindmeet nadert, de bal in het doel trapt of 
over de lat zweeft, wil zich geen zorgen maken over structuren, 
processen, financiering, vergaderingen, kalenders en organisa-
tie. En toch: zonder dit kader zou onze sporter waarschijnlijk 
niet eens aan sporten toekomen. Gelukkig kunnen sporters 
daarvoor bij clubs terecht, en sportclubs op hun beurt bij  
federaties. 

Toch was het sportlandschap tot vorig jaar vrij versnipperd: voor sommige 
sporten kon je op een gegeven moment maar liefst bij 15 federaties terecht. 
Als minister van Sport maak ik met een nieuw federatiedecreet komaf met 
deze versnippering van Vlaamse middelen: vanaf dit jaar wordt er per sport-
tak nog maar 1 Vlaamse sportfederatie gesubsidieerd. 

Het nieuwe decreet heeft zijn effect niet gemist: sinds 1 januari zijn er 47 ge-
subsidieerde sportfederaties, 18 minder dan vorig jaar. Resultaat: er gaat meer 
geld naar de sporters en clubs. Want als pakweg vier federaties de krachten 
bundelen, moeten ze bijvoorbeeld niet langer vier boekhoudingen bijhouden 
en vier keer een personeelsbeleid voeren, maar kunnen ze meer mensen en 
middelen inzetten om hun clubs te ondersteunen. 

Toch is dit geen besparing, integendeel! Het budget van 25,9 miljoen euro 
verhoogt in 2017 tot 28,1 miljoen euro. Met andere woorden: de sporter wint!

Het scoutslokaal op het scoutsterrein in de Patronaatstraat 
van ‘de 27ste’ verkeert al enkele jaren in slechte staat. De 
plannen voor de nieuwe parking aan de rand van het domein 
Hof Ter Linden bieden ons de kans om de bouwplannen en 
de verplaatsing van het lokaal te versnellen. 

Onze Edegemse jongeren verdienen een mooi, hygiënisch, 
duurzaam, praktisch en vooral veilig scoutslokaal. We kijken 
alvast uit naar het nieuwe lokaal! 

Een nieuw scoutslokaal

voor VVKS 27ste OLVE

 Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en 
Sport philippe.muyters@vlaanderen.be

 Brigitte Vermeulen-Goris
OCMW-voorzitter 
brigitte.goris@edegem.be
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Ine Bosschaerts, onze kersverse schepen voor patrimonium, evenementen, vrijwilligersbeleid,  
participatie en wijkwerking komt als volgende aan de beurt in de reeks gesprekken van de voorzitter met 
onze bestuurders.

Ine, je bent schepen sinds 9 juli 
2016. Wat zijn jouw eerste  
ervaringen?
Sinds ik de eed heb afgelegd als schepen 
heb ik zeven maanden aan ervaringen, 
indrukken en tal van inhoudelijke dossiers 
mogen ervaren. Het was een echte roller-
coaster en ben enorm blij en dankbaar dat 
ik deze kans gekregen heb. Ik kreeg een 
mooie bundel bevoegdheden en heb mijn 
weg daarin gezocht. In al mijn bevoegd-
heden heb ik heel wat dingen geleerd en 
nieuwe mensen leren kennen.

Je bent schepen van patrimonium, 
geen evidente bevoegdheid voor 
een 24-jarige?
Dit was inderdaad de grootste uitdaging. 
Er komt heel wat bij kijken. Dat ik zo 
inhoudelijk mee zou gaan denken over de 
toekomst, de structuur, de invulling… van 
al die gemeentelijke gebouwen, dat heb ik 
gaandeweg mogen ontdekken.

Elk Edegems gebouw, jong of oud, heeft 
een ziel en een karakter. En ik heb mijn 
‘passie’ hierin gevonden. Ik wil mij graag 
mee inzetten om die Edegemse gebouwen 
verder te helpen ontwikkelen, in stand te 
houden, in glorie te herstellen,… Want 
dit werd de vorige legislaturen jammer 
genoeg maar al te vaak vergeten. Indien je 
je gebouwen niet onderhoudt dan kunnen 
de gevolgen zeer groot zijn. Het is tijd om 
hier verandering in te brengen.

Je staat ook in voor vrijwilligersbe-
leid. Hoe belangrijk zijn de vrijwilli-
gers voor onze gemeente?
We werken met een heuse werkgroep vrij-
willigers. Pas dan besef je dat je op zoveel 
verschillende manieren vrijwilliger kan 

zijn en welke meerwaarde deze mensen 
écht hebben. Ik denk aan de gemeentelijke 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze 
Edegemse evenementen zo’n succes zijn, 
de vele vrijwilligers in het Woonzorg-
centrum Immaculata. Maar ook de vele 
vrijwilligers die bijvoorbeeld boodschap-
pen voor hun oudere buurvrouw doen 
of die meehelpen met de paddenoverzet. 
Daarom mijn oproep om in de week van 
de vrijwilliger deze mensen eens extra in 
de bloemetjes zetten en te bedanken. Zij 
verdienen die waardering! 

Je staat ook mee in voor  
wijkwerking. Edegem is toch voor 
velen een slaapgemeente? Bestaat 
er een wijkgevoel in  
onze gemeente?
Zeer zeker. Ook dit was een hele ontdek-
kingstocht voor mij. En dat mag je vrij 
letterlijk nemen. Ik ben naar verschillende 
buurt- en wijkfeesten geweest. Ik heb 
nieuwe plekjes, nieuwe mensen en nieuwe 
samenwerkingsverbanden in Edegem mo-
gen ontdekken. En wauw, wat een warme 
buurten hebben wij in Edegem. Zeker in 
de koude maanden januari en februari, 
wanneer ik uitgenodigd werd op nieuw-
jaarsrecepties in de buurten werd ik warm 
onthaald en werd er enthousiast verteld 
over de buurtwerking. De straat werd dan 
vaak afgesloten en zo konden de kinderen 
op straat spelen. Echt leuk om te zien!

Verder sta je ook in voor de  
markten?
Ook voor de Edegemse markt stonden 
er nieuwigheden op het programma! 
De allereerste marktactie vond plaats in 
december en januari. Ik had de eer om aan 
vier trouwe marktbezoekers een overvolle 
caddy gevuld met producten van de markt 

uit te reiken. Een fijne manier om niet al-
leen de bezoekers van de markt, maar ook 
de marktkramers te leren kennen! 

Wat verwacht je nog van de  
komende jaren?
Er staat me nog heel wat te wachten de 
komende jaren van de legislatuur. Zo zal 
ik als schepen van Participatie mee kun-
nen werken aan nog een aantal belangrijke 
trajecten. Ik kijk ernaar uit! 

We hebben in Edegem pareltjes van eve-
nementen. En die zullen blijven bestaan! 
Het zijn die dingen die van Edegem zo’n 
mooie en levendige gemeente maken: 
onze gedreven vrijwilligers, onze warme 
buurten, onze leuke evenementen, onze 
gezellige dinsdagmarkt en onze histori-
sche gebouwen waar elke Edegmnaar toch 
écht wel fier mag op zijn!

INE BOSSCHAERTS, N-VA SCHEPEN:

“Een warm hart voor onze gedreven vrijwilligers, onze warme 
buurten, onze leuke evenementen, onze gezellige dinsdagmarkt 
en onze historische gebouwen!

 Ine Bosschaerts
Schepen van Evenementen, Erfgoed, 
Wijkwerking, Participatie en  
Vrijwilligersbeleid
ine.bosschaerts@n-va.be



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /

2017-01 Veilgheid, asiel en migratie.indd   1 9/02/2017   13:41:49


