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N-VA-agenda 

 zondag 2 oktober 2016  
om 11 uur: Aperitiefdubbel- 
gesprek N-VA Edegem

“Waarom niet meer econo-
mische groei?” - Minister 
van Financiën Johan  
Van Overtveldt in gesprek  
met Peter De Keyzer -  

econoom. Auditorium 
Hotel Ter Elst. 

Info: www.n-va.be/edegem

 zaterdag 22 oktober 2016 vanaf 
19 uur: Netwerkmoment van 

N-VA Zuidrand met als 
gast minister  
Jan Jambon 

Hotel Ter Elst. 
Inschrijving 25 euro.

Info: www.n-va.be/edegem

 vrijdag 9 december  
om 20 uur: Culturele avond met 
Manuela Van Werde 

Zaal De Schrans.  
Voor het goede doel.
Info:  
www.n-va.be/edegem

Na het onverwachte ontslag van schepen Guy Van Sande als schepen verjongt en  
versterkt N-VA Edegem onze sterke gemeentelijke ploeg. 

Ine Bosschaerts (24), gemeenteraadslid sinds 2013 en tot dan parlementair medewerkster van Koen Metsu,  
is sinds begin juli schepen. Gerd Tahon nam de fakkel over van fractieleider Erik Schiltz, die we danken voor 
zijn inzet. Patricia Dierickx (56), een dynamische onderneemster, legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid. 
Lawrence Vancraeyenest (30), coördinator van de Cel Lokaal Beleid van N-VA-nationaal, volgt haar in oktober 
op als OCMW-raadslid. We feliciteren onze jonge schepen Ine Bosschaerts en de nieuwe raads- 
leden en wensen de vernieuwde ploeg van N-VA in het schepencollege alle succes toe! 

Hugo Van Bueren
Voorzitter N-VA Edegem

Fe-no-me-naal. Met zes medailles en in totaal negentien olympische  
diploma’s bezorgden de Belgische atleten ons Olympische Spelen waar  
we vooraf stiekem op hoopten, maar enkel van durfden dromen.

Het was genieten van prachtige sportmo-
menten en dat in grote disciplines met 
enorme uitstraling. Tweemaal goud, twee-
maal zilver, tweemaal brons! Daar boven-
op: de straffe top-acht plaatsen, de net-niet 
medailles en de uitzonderlijke prestaties 
van jonge talenten. We deden overal mee 
en mogen met trots nagenieten en naar de 
toekomst kijken.

Want de atleten staan alweer aan het begin 
van een nieuwe weg, de weg naar Tokio. De 
taak van de overheid? Zorgen voor de juiste 
omgevingsfactoren, zodat zij hun talent 
optimaal kunnen benutten. Met infrastruc-
tuur, wetenschappelijke ondersteuning, 

goede coaches en sterke sportfederaties. 
Efficiënt en met focus. Rio heeft getoond 
dat die aanpak werkt, in Tokio kunnen en 
moeten we nog beter doen. 

De schitterende prestaties van onze top- 
atleten zullen alvast veel jongeren inspi-
reren om ook te gaan sporten. Misschien 
staat er één van de volgende Olympiades 
wel een jong talent uit Edegem op het 
podium?

Philippe Muyters 
Vlaams minister van Werk, Economie,  
Innovatie en Sport

Edegems gemeentebestuur verjongt

  Kersvers schepen 
Ine Bosschaerts

Vlaanderen scoort in Rio!
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Onze prachtige Edegemse atletiekclub was al jaren vragende 
partij om haar piste te vernieuwen. Met het nieuwe gemeen-
te-bestuur namen wij de vernieuwing van de piste dan ook  
op in het ‘masterplan sportaccommodatie’, waarvoor we ook  
de nodige budgetten reserveerden. Sport als hoeksteen van  
onze maatschappij is immers een sterk gedragen visie van onze 
partij. En dat sport mensen verbindt, dat bewijst atletiekclub 
ABES dag na dag. 

Na intens overleg met het bestuur van ABES en de gemeente is 
de vernieuwde piste in het Vic Coveliersstadion eindelijk een 
feit. We deden wat we beloofden.

Er werd gekozen om op dezelfde site te blijven en de gezellige 
350 m piste te verbreden naar 6 banen. De samenwerking met 
ABES verliep in de hele studiefase bijzonder constructief en 
transparant. 

In de loop van de maand mei werd de piste dan officieel geopend 
met een jeugdmeeting die voorafgegaan werd door de 100 m 
voor politici. Burgemeester Koen Metsu wist deze symbolische 
wedstrijd met glans te winnen in een heel straffe tijd.

Ook Vlaams minister van Sport Philippe Muyters nam deel aan 
deze loopwedstrijd en kon dus al van dichtbij kennis maken met 
de nieuwe piste.

Koen Michiels  
Schepen van Sport
koen.michiels@n-va.be

Atletiekpiste: geen woorden maar daden

Edegem nu ook in een app

Speelbos Dikke Bertha  
geopend in het Fort V Edegem

Sinds 2011 liggen de plannen klaar. Nu met de subsidies van het Vlaams gewest, 
N-VA-minister Ben Weyts, de nutsmaatschappijen en de gemeente Edegem is het 
eindelijk zo ver. De heraanleg van het sluitstuk van Drie Eikenstraat is gestart.

We zullen een aantal maanden hinder en vertraging moeten trotseren, maar als alle werken zullen klaar zijn, 
wordt de Drie Eikenstraat veiliger voor fietsers, voetgangers en automobilisten! Wat er concreet te gebeuren 
staat en waarom dit allemaal zo moet vertelt schepen Birre Timmermans.

“De eerste werken aan de Drie Eikenstraat zijn achter de rug. Eindelijk, durf ik te 
zeggen! Vooraleer we die nieuwe, veiligere hoofdweg kunnen inrijden moet er nog 
heel wat gebeuren.”

We zijn nu vertrokken, maar wat gaat er gebeuren ? 
“De werken die nu plaatsvinden hebben nog niet veel te maken met de 
echte heraanleg. Als we een weg gaan aanpakken, bekijken we met de 
nutsmaatschappijen of zij van de gelegenheid gebruik willen maken om leidingen 
te hernieuwen. Zo voorkomen we dat zij later een nieuwe weg moeten openbreken. 
Deze werken zijn de eerste fase. Meestal wordt die meteen opgevolgd door de 
tweede fase, de rioleringswerken. In dit geval besloten we de eerste fase echter te 
vervroegen omdat er gasleidingen vernieuwd zouden worden en de woningen 
dan tijdelijk afgesloten worden. Dat doe je liever niet in de winter, wanneer velen 
verwarmen op gas. De tweede fase zal pas een half jaar later volgen.

Nieuwe leidingen invidueel aansluiten
Zoals gepland waren tegen midden juli de nieuwe leidingen geplaatst en werd het 
opgebroken gedeelte tijdelijk opnieuw dichtgelegd. We sluiten de nieuwe leidingen 
dan in het najaar individueel aan de huizen aan waarvoor er opnieuw gegraven 
wordt, voornamelijk in de voetpaden. We breken de pas dichtgelegde weg dus her 
en der terug open. 

Begin 2017, bij de rioleringswerken, breken we de weg finaal nog eens helemaal op. 
Hierop volgt dan de eigenlijke heraanleg. Een tiental maanden later kan de nieuwe 
Drie Eikenstraat ingezegend worden. Op de groenaanleg na zullen er lange tijd 
geen werken meer nodig zijn. 

Lastige periode, maar moed erin houden
Ik besef dat er een lastige periode voor ons ligt. We moeten het eindresultaat voor ogen houden en de moed erin houden. Deze straat krijgt 
het uitzicht die ze verdient, de Edegemnaar krijgt de veiligheid waar hij/zij recht op heeft.”

Meer info:
• op de webstek van de gemeente: www.edegem.be 

• tijdens de eerste fase is Eandis trekker: via www.eandis.be kan je doorklikken naar ‘werkenvaneandis’ Locatie: Edegem, Je klikt op 
het driehoekje op de Drie Eikenstraat en krijgt info over de zone en de werken. 

• tijdens de tweede fase kan je ook via Rio-Link aan info geraken: www.rio-link.be, postcode invullen en doorklikken naar ‘werken’.

Schop in de grond in de Drie Eikenstraat
“Weer een verkiezings-
belofte afgevinkt: 
een veiligere Drie 
Eikenstraat komt er!” 

Schepen van Openbare 
Werken en Mobiliteit Birre 
Timmermans

birre.timmermans@n-va.be

Samen met schepen Koen Michiels en onze raadsleden ging 
N-VA Edegem al een kijkje nemen tijdens een gezellig vieruurtje 
in het Fort. De speeltuigen werden geprobeerd en goed  
bevonden! 

Een leuke tip voor een wandeling met kinderen of  
kleinkinderen.

Al gehoord van de ‘stads-
app’? Dat is een mobiele ap-
plicatie speciaal ontwikkeld 
voor steden en gemeenten. 
En ook Edegem doet sinds 
kort mee! De app bundelt 
alle info over Edegem in één 
handige applicatie. 

Je kan via de app bijvoor-
beeld gebruik maken van de 
meldingskaart. Zo kan je zelf 
meldingen doen in geval van 
sluikstorten, een gevaarlijk 
losliggende stoeptegel,… Je kan 
meteen ook een foto meesturen 
met je melding. Handig toch! 
Verder houdt de app je ook op 
de hoogte van alle nieuwtjes 
over Edegem, de Edegemse 
handelaars, Edegemse vereni-
gingen en zorgverstrekkers. 

Bovendien kan je ook alle 
activiteiten in Edegem via een 
handige agenda terugvinden. 
Momenteel wordt er nog verder 
gewerkt aan een uitbreiding van 
de toepassingen met de app: het 
is bijvoorbeeld de bedoeling dat 
je in de toekomst een broodje 
kan bestellen, een tafeltje reser-
veren, een pizza kan bestel-
len,… bij je lokale handelaar via 
de app. 

Er zijn nog tal van andere 
mogelijkheden met de app die 
we jullie graag zelf laten verken-
nen. Je kan de app volledig gra-
tis downloaden via de app-store 
en google play. 

Wij zijn alvast enthousiast!
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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:     /     /


