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Berkenhof voor twee maanden  
het inleefhuis in Edegem
Het OCMW wordt hoe langer hoe meer geconfronteerd met mensen die 
moeilijkheden ondervinden om hun budget te beheren. We stellen ook 
vast dat heel wat jongeren echt geen idee hebben van de dagelijkse kosten 
voor onder meer huishuur, voeding en verwarming.

“In het inleefhuis maken bezoekers hiermee 
op een toegankelijke manier kennis”, legt 
OCMW-voorzitter en schepen van Sociale 
Zaken Brigitte Goris uit. “Via een bezoek 
aan het inleefhuis krijg je een realistisch 
beeld van te verwachten inkomsten en 
uitgaven bij het zelfstandig wonen.” In de 
eerste plaats is het inleefhuis gericht op 
jongeren die binnenkort alleen gaan wonen 
(derde graad secundair onderwijs), maar 
ook andere bezoekers zullen gebruik kun-
nen maken van dit aanbod. 

Spelletjes en oefeningen
De tentoonstellingsruimte is opgedeeld in 
ruimtes, waardoor ze eruitziet als een echt 
huis. Informatie rond energie wordt gege-
ven in de garage, informatie rond voeding 
en eten in de keuken, informatie rond water 
in de badkamer, enzovoort. Afhankelijk 
van de doelgroep kunnen verschillende 
spelletjes, oefeningen of informatie gebruikt 
worden. Een rondleiding duurt ongeveer 
drie uur. Aan het einde van de rondleiding 

kunnen de bezoekers discussiëren over uit-
gaven, inkomsten, evidenties en verwach-
tingen. Dit project gebeurt in samenwer-
king met de OCMW’s van Hove, Kontich, 
Boechout, Mortsel en Wijnegem.

Nieuwtjes van  
N-VA Edegem

Belangrijke info op pagina 2!

De werken in de Drie Eikenstraat zijn 
op maandag 13 november van start 
gegaan. De bewoners zijn tevreden, 
“liever korte pijn dan een lang aan-
slepend proces”. Op pagina 2 vind 
je alle info over deze werken. Neem 
alvast een kijkje!

  Zondag 7 januari  
11-14 uur  
Nieuwjaarsdrink van de  
gemeente. Gemeenteplein

  Zaterdag 13 januari 
19.30 uur 
Nieuwjaarsfeest van N-VA  
nationaal. Nekkerhal in Mechelen

  Zaterdag 20 januari  
17 uur, deuren vanaf 16.30 uur 
Vevasco Driekoningen. 
Jaarlijks optreden voor de N-VA 
voor het goede doel! 
Theater Cartouche,  
Strijdersstraat 76, Edegem 
Iedereen welkom!

 In het inleefhuis leren bezoekers op een ori-
ginele manier hoe ze met geld moeten omgaan.

  Brigitte Goris,  
OCMW-voorzitter en 
schepen van Sociale Zaken  
brigitte.goris@edegem.be

N-VA Edegem wenst u 
een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Edegem wenst u fijne feestdagen!

Van Dwaallichtjespad tot Schapenweg: 
heel Edegem door over trage wegen
Is het jou al opgevallen? Alle trage wegen in Edegem hebben sinds kort een 
naambordje gekregen. De namen werden vorig jaar opgesteld door een werkgroep 
die op zoek ging naar geschikte namen voor de talrijke trage wegen die onze 
gemeente rijk is. Op elk bordje staat ook kort toegelicht waar de naam precies 
vandaan komt. Trek dus snel je wandelschoenen aan en ontdek de leuke namen!

 Benieuwd naar de namen van de Edegemse trage wegen? Ga dan snel op pad.
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Heraanleg Drie Eikenstraat

Eindelijk de schop écht in de grond
Eindelijk is het zover. De broodnodige werken aan de Drie Eikenstraat tussen de Prins Boudewijnlaan en 
de brug onder de E19 zijn bezig.

Een heraanleg met rioleringswerken verloopt in fasen. Eerst 
breek je af wat er was, vervolgens ga je door de grove perio-
de waarin de ondergrondse werken plaatsvinden om dan de 
nieuwe bovenbouw aan te pakken. Deze fasen gaan we twee 
keer door. Eerst pakken we de zuidkant aan. Als alles goed 
gaat, krijgen we rond eind maart een eerste beeld van waar 
we naartoe gaan. Onder de prille lentezon kan je het nieuwe 
afgescheiden fietspad, dat dan aan die zuidzijde af zal zijn, al 
eens uittesten. Als de noordzijde aan de beurt komt, zal tege-
lijkertijd ook de Joe Englishlaan aangepakt worden. Tegen het 
bouwverlof hebben we het ergste dan achter de rug.

Laatste loodjes na bouwverlof
We krijgen drie weken relatieve rust om er bij de start van 
augustus nog even tegenaan te gaan voor de laatste loodjes. 
De delen onder de brug van de E19 en het gedeelte in de Ter 
Borchtlaan tot aan de Ten Boschstraat nemen nog een maand 
in beslag. Op 13 september (en neen, dat is geen vrijdag) krijgt 
het hele traject de toplaag asfalt. Wat daarna komt, is afwer-
king: straatmeubilair, aanplantingen van groen, verkeersbor-
den … Dat is niet minder belangrijk, maar minder belastend 
voor de omwonenden en de passanten. 

“Dat de werken een zware impact hebben op het verkeer hoef 
ik niet te zeggen”, zegt schepen Birre Timmermans. “Niet al-
leen wie gewoon is om via de Drie Eikenstraat van of naar het 
werk, school, familie … te gaan, ook de inwoners van de ach-
terliggende wijken ervaren tijdelijk hinder. Ik besef dit maar al 
te goed en kan alleen maar vragen om geduld en begrip.”

Oproep
“Maar ik wil ook een oproep doen. Ervaar je zaken die abso-
luut niet door de beugel kunnen, meld het! Als je het met de 
buren deelt, is je hart even gelucht, maar zal er weinig opgelost 
geraken. Als je ermee naar mij, de aannemer, de gemeente 
komt, kunnen we proberen een oplossing te zoeken.
Ik sluit af met iedereen alvast te bedanken voor de positieve 
ingesteldheid die ik toch vooral ervaar. Net als ik beseft ieder-
een dat deze werken broodnodig zijn. En zoals steeds: je kan 
geen omelet maken zonder eieren te breken.”

Kinderen op straat  
voor het klimaat
2 000 leerlingen van onze Edegemse 
lagere scholen vroegen op  
donderdagmiddag 26 oktober  
in een klimaatmars door Edegem 
aandacht voor het klimaat. 

In de voormiddag hielden vertegenwoordi-
gers van de diverse scholen in de Raadzaal 
van het gemeentehuis eerst een internati-
onale klimaattop en nadien een Edegemse 
klimaattop. Ze verzamelden ideeën voor 
mogelijke acties die Edegem nog kan onder-
nemen voor het klimaat.

 Birre Timmermans,
 schepen van Personeel, Mobiliteit en  
Openbare Werken
birre.timmermans@edegem.be
dienst planning en inrichting van de  
gemeente: pi@edegem.be

 Burgemeester Koen Metsu over-
legt met kinderen over het klimaat.

N-VA Edegem wenst  
u een prettige Kerst!
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N-VA en de provincie
De burger komt weinig in rechtstreeks contact met de provincie. Die speelt nog steeds een belangrijke rol, 
bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Burgers stellen zich wellicht ook vragen 
over het nieuwe gebouw dat verrijst aan het Harmoniepark in Antwerpen. N-VA Edegem ging op uitnodi-
ging van N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens een kijkje nemen. 

Het nieuwe provinciehuis
Op zondag 1 oktober bracht N-VA Edegem een werfbezoek 
aan het nieuwe Antwerpse provinciehuis. Een meer dan  
boeiende activiteit, fel gesmaakt door de aanwezigen. Dit  
nieuwe provinciehuis nadert zijn voltooiing en wordt de  
grootste passiefbouw van Vlaanderen. 

In vergelijking 
met de vorige 
toren zal het 
provinciebestuur 
zoveel besparen 
op het verbruik 
dat het nieuwe 
provinciehuis 
zichzelf terug-
verdient. Zelfs 
als de provincie 
op termijn zou 
worden afge-
schaft, kan de 
toren nog die-
nen voor stede-
lijke of Vlaamse 
ambtenaren, of 
verkocht worden 
op de private 
markt.

Kenmerkend aan het ontwerp is de zwenking in het torenge-
bouw. Die vorm is ook functioneel: door het gebouw te laten 
wegdraaien valt er geen schaduw op de naastgelegen gebouwen. 
Ook de driehoekige ramen geven het gebouw een aparte toets. 
Eind 2018 verhuizen de provinciale ambtenaren van hun tijde-
lijk onderkomen aan de Desguinlei terug naar het Albertpark. 
De nieuwe toren biedt ook onderkomen aan enkele provinciale 
buitendiensten, waardoor de provincie minder kantoren moet 
huren.

Wat doet de provincie voor de burger?
Terwijl onze Vlaamse ministers verder werken aan de afslanking 
van de provincies, ziet gedeputeerde Luk Lemmens erop toe 
dat de provincie Antwerpen goed bestuurd wordt. Het blijft de 
bedoeling om de provincies op termijn af te schaffen, maar in 
tussentijd blijft de provincie investeren. In 2018 zal het aantal 
provincieraadsleden halveren en zullen er ook minder gedepu-
teerden zijn, een belangrijke besparing.

De belangrijkste provinciale projecten zijn zonder twijfel de 
fietsostrades, die over langere afstanden steden en gemeenten 
met elkaar verbinden en mensen een volwaardig alternatief 
bieden voor de wagen. De fietsostrade tussen Antwerpen en 
Mechelen is bekend en zeer populair, dagelijks fietsen tiendui-
zenden mensen via de fietsostrade naar het werk of naar school. 
In 2018 start ook de aanleg van de fietsostrades tussen Antwer-
pen en Lier en tussen Herentals en Balen.

Geslaagde brunch  
N-VA Zuidrand
Het nuttige aan het aangename koppelen, dat blijkt echt wel een 
succesformule te zijn: de brunch van de Zuidrand op zondag 22 
oktober in Ter Elst was een schot in de roos met lekkere hapjes, 
een mooie opkomst en een gezellige sfeer. Gastspreker Matthias 
Diependaele bracht ons een uiteenzetting over Vlaams bewegen 
en identiteit, een onderwerp dat zeker nog eens in de schijnwer-
pers mocht worden gezet.

 Luk Lemmens, 
gedeputeerde provincie Antwerpen 
luk.lemmens@n-va.be

 Matthias Diependaele, fractieleider in het Vlaams Parlement 
en Hugo Van Bueren, voorzitter van N-VA Edegem



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


