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De verandering begint in Edegem!

N-VA Edegem online

De N-VA van Edegem 
is klaar voor u.

Beste mensen, 

We hebben Edegem de afgelopen jaren mee bestuurd en samen met de andere partijen veel
goeds gerealiseerd. Intussen is de N-VA gegroeid en willen we het voortouw nemen. 

Zo kunnen we u beter van dienst zijn en werk maken van vlotter verkeer, de criminaliteit
fermer aanpakken, nauwer samenwerken met omliggende gemeenten, de financiën
zorgvuldiger bewaken, actiever contact zoeken met onze verenigingen, scholen, jongeren,
senioren, middenstanders … 

EERLIJK, RESPECTVOL EN CONSTRUCTIEF
We hebben gekozen voor een positieve boodschap. De N-VA wil geen moddercampagne. Wie
een hond wil slaan vindt altijd een stok, maar voor dat soort 'politiek oude stijl' passen wij
resoluut. De burger wordt nooit beter van politieke kemphanen die elkaar bekampen met
doorzichtige beschuldigingen of slagen onder de gordel. We zijn kritisch en we willen
absoluut onze stempel drukken op het gemeentebestuur, maar wel op een eerlijke,
respectvolle en constructieve manier. Dat hoort bij de verandering waarvoor de N-VA in heel
Vlaanderen staat en die wat ons betreft in Edegem begint. 

De N-VA is klaar. Klaar voor de verkiezingen, voor samenwerking, voor het
burgemeesterschap. De N-VA van Edegem is klaar voor u.

Koen Metsu, Lijsttrekker Philippe Muyters, Lijstduwer
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Ons volledig verkiezingsprogramma staat
online! Breng een bezoekje op 
www.n-va.be/edegem

N-VA-secretariaat
Hovestraat 87

Ons infopunt is elke zaterdag open 
van 10 tot 12u.

Spring gerust eens binnen met uw vragen!



Vijf speerpunten voor Edegem
Edegem voor jong én oud
De N-VA wil dat de groeiende groep senioren volwaardig deel blijft uitmaken van onze
samenleving. Een degelijk seniorenbeleid is integraal want het moet diverse bevoegdheden
bestrijken. Van huisvesting, gezondheid, verkeer en ruimtelijke ordening tot cultuur en
ontspanning. Ook aan onze jongeren moet gedacht worden. Zij hebben het steeds moeilijker
om in Edegem te blijven omdat de huizen en appartementen almaar duurder worden.
Uiteraard heeft een overheid hier maar beperkt grip op, want de markt speelt in dit verband
een grote rol. Toch kan het gemeentebestuur zijn stempel drukken door te ijveren voor
kleinere percelen of door zelf gronden op de markt te brengen met voorkooprecht voor
Edegemnaren. Het woningaanbod moet daarom beter afgestemd worden op deze tendensen,
zodat er meer starters- en kangoeroewoningen op de markt komen.

N-VA Edegem wil de inbrakengolf kordaat aanpakken
Edegem wordt  de laatste maanden geteisterd door een inbrakenplaag. Een gemeente moet
een veilige haven zijn voor zijn burgers en moet dit probleem dus aanpakken. Voor de N-VA
is veiligheid méér dan een goed werkende politie en justitie. Veiligheid vraagt een integrale
aanpak, die begint  bij een deugdelijk preventiebeleid. Wij pleiten dan ook voor de oprichting
van Buurt Informatie Netwerken (BIN) om de burgers te betrekken bij en te informeren over
het veiligheidsbeleid. De wijkagent moet daarbij een sleutelfiguur zijn die de brug vormt
tussen burger en politiekorps.

Edegem moet bereikbaar blijven
Edegem is geen eiland. Daarom moet de gemeente via krachtig en constructief overleg met
de buurgemeenten de verkeersproblemen duurzaam aanpakken. Gemeenten moeten hun
mobiliteitsplannen op elkaar afstemmen en bij het begin van de legislatuur afspraken maken
met een duidelijk tijdspad over zes jaar. Zolang er geen extra capaciteit is op het
hoofdwegennet wil N-VA Edegem een stop op het doelbewust doorsnijden, knippen of
versmallen van wegen met een doorstromingsfunctie.

Het bestuur moet luisteren naar de Edegemnaar
De N-VA wil de gemeentediensten zo toegankelijk mogelijk maken voor de burgers. De
gemeente moet begrijpelijk en open communiceren, oprecht luisteren naar vragen of
opmerkingen van inwoners en onderzoeken hoe ze daarmee aan de slag kan gaan. Het
gemeentebestuur moet tussen de mensen staan, niet boven hen. N-VA Edegem pleit dan ook
voor een burgemeester die het bestuur van Edegem als hoofdtaak heeft, en voor meer
inspraak van de adviesraden, een vragenuurtje na de gemeenteraad en het beantwoorden
van vragen van de burger binnen de 14 dagen. De gemeentediensten moeten niet alleen via
het traditionele loket in het gemeentehuis toegankelijk zijn, maar net zo goed via internet.

Edegem moet financieel gezond blijven
Door de ongeplande aankoop van Hof ter Linden, de bouw van het nieuwe gemeentehuis en
-plein en de vergrijzing van de bevolking staan de gemeentefinanciën de komende jaren
onder druk. Daarom moet Edegem bij de jaarlijkse begrotingsoefening telkens opnieuw
uitgaan van een ‘nulbegroting’ voor de uitgaven (het principe van ‘zero-based budgetting’).
Op die manier wordt telkens opnieuw nagedacht over de noodzaak van uitgaven. Ook op dit
gebied moet worden samengewerkt met de buurgemeenten om efficiëntiewinsten te
boeken. Het hoofddoel van dit beleid moet zijn dat er geen belastingsverhoging nodig is. 
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Een sterke ploeg voor Edegem

KOEN METSU
Lijsttrekker

31 jaar
Retentiemanager

“Behouden wat goed is en
durven verbeteren waar nodig
om ons Edegem nog beter te

maken.”

koen.metsu@n-va.be

BERT JANSEN 
4de plaats provincie

25 jaar
Parlementair medewerker

“Veel problemen waarmee Edegem
te maken krijgt, zoals mobiliteit,

moeten in een ruimer kader
bekeken worden. Daarom moet de
provincie de samenwerking tussen

de gemeenten bevorderen.”

bert.jansen@n-va.be

BRIGITTE VERMEULEN-GORIS
2de plaats - 55 jaar
OCMW-voorzitter en

kabinetsmedewerker

“Senioren de zorg geven die ze 
verdienen en jonge gezinnen 

ondersteunen bij hun zoektocht naar
betaalbare woningen en geschikte

kinderopvang. Dat is de grote uitdaging
waar ik me volledig voor wil inzetten.”

brigitte.goris@n-va.be

PHILIPPE MUYTERS
Lijstduwer - 50 jaar

Vlaams minister

“Ook Edegem moet er alles aan doen
om de burger te bereiken. De N-VA wil

een gemeente die luistert naar de
mensen en die duidelijk communiceert.

Niet omdat het moet of mooi staat,
maar om onze inwoners van dienst te

zijn. De mensen zijn de maatstaf.”

philippe.muyters@n-va.be
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N-VA

1 METSU Koen

2 VERMEULEN-GORIS Brigitte

3 SCHILTZ Erik

4 TIMMERMANS Birre

5 GOVERS Cynthia

6 JANSSENS René

7 DELARBRE Julien

8 DIERICKX Patricia

9 VAN LINT Peter

10 CAILLOUX Chris 

11 BOSSCHAERTS Ine

12 CONVENTS Shana

13 BOX Sylvain

14 VAN SANDE Guy

15 MICHIELS Koen

16 PAUWELS-CROEGAERT Els

17 MROUE Hassan

18 VAN MALDEGHEM-TAHON Gerd

19 GIJSELS Christian

20 BEECKMAN Christine

21 GILLÉ Rob

22 WILLEMSEN Sylvia

23 LOVENIERS Daphne

24 THEUNIS Marc

25 VANDEWALLE Goedele

26 VERSCHURE-BAUWENS Polet

27 MUYTERS Philippe

U kan op verschillende personen van éénzelfde lijst stemmen.



“De N-VA kiest voor verandering. 
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten 
op 14 oktober uw stem.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Katleen Van Hove
Lijsttrekker 

Provincieraad
District BOOM

1 VAN HOVE Katleen - Aartselaar

2 STAES Jan - Kontich

3 DE HERT Vera - Mortsel

4 JANSEN Bert - Edegem

5 VAN HOOF Christel - Schelle

6 SOETEWEY Eddy - Niel

7 DEBRABANDERE Harry - Lint

Kiezen voor verandering.
Ook in de Antwerpse provincieraad.

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag. 

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

In Antwerpen gaan we voluit voor: 

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken. 

3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen. 

4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot. 

5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het 
provinciebestuur de bestuurskracht van de gemeenten verhogen. 

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be. 
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be. DENKEN.DURVEN.DOEN.


