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Dit tot voor kort privatieve en ontoe-
gankelijke domein, biedt ons een unieke 
opportuniteit. We beslisten om de ver-
binding te maken met het Fort 5, zodat 
we de inwoners van Edegem en andere 
bezoekers binnenkort een groene long van 
maar liefst 93,5 hectares, ofwel 10% van 
ons totale grondgebied, kunnen aanbieden. 
Een gebied dat de drie wijken: Molenveld, 
Centrum en Elsdonk door fauna en flora 
met elkaar verbindt.

Subsidies als cofinanciering
Omdat we wisten dat dit een bijzondere 
financiële inspanning van ons zou vragen, 
beslisten we om naast de financiële injectie 
vanwege de drie partners, alle vormen van 
subsidiekanalen aan te spreken. Het in-
schakelen van landschapsdokters, premies 
voor verhardingen, een vlechthaag, een 
eerste dreefonderhoud, renovatie van ons 
prieel, aanleg voor paden en trage wegen, 
en als kers op de taart: een Vlaamse subsi-
die van niet minder dan 4,1 miljoen euro 
voor de restauratie van onze koetshuizen. 

  eilig,   olledig en    oor iedereen
Op 16 oktober opende het gemeentebestuur 
het 820 meter oostelijke pad van aan de 
ezelwei naast onze Sint-Sebastiaansgilde tot 
aan den Donk. Fietsers (denk maar aan onze 
schoolgaande jeugd) en voetgangers kunnen 
nu op een veilige manier van het centrum 
van Edegem, naar het meest noordelijke 
punt van onze gemeente (Fort 5, OLVE, 
Kerkplein) trappen of stappen. Deze eerste 
trage weg is een feit. En er volgen er weldra 
nog. Zo komt er ook een verbindingsweg 
met het Woonzorgcentrum Immaculata.

Ook het recreatieve karakter optimaliseren 
we. Zo denken we onder andere aan:
  Een paar kilometer wandelen of joggen 

door het groen;
  Een tentoonstelling of andere activiteit 

bijwonen in het kasteel;
  Lekkere en gezonde bessen plukken in 

de zelfpluktuin van boer Kerrebrouck;
  Vanaf volgend jaar genieten van een 

hapje of drankje in een van onze koets-
huizen.

(lees verder op de volgende bladzijde)

Samen met Agentschap Natuur en Bos en Het Kempens Landschap kon 
Edegem enkele jaren geleden ‘het bos van den baron’ verwerven. We 
zorgen nu voor een enorme groene long in het hart van onze gemeente.

Hof Ter Linden  
in de steigers

 Burgemeester Koen Metsu
koen.metsu@edegem.be

Agenda

Zondag 20 november 2016 om 14 uur: 
Ledenvergadering N-VA  
Edegem 
Onze mandatarissen en voorzitter bren-
gen verslag uit over het afgelopen werk-
jaar. Optreden van het Koor De Lange 
Asem o.l.v. Luk Lemmens, gevolgd door 
een etentje. Zaal Elzenhof, Kerkplein 3 

Vrijdag 9 december 2016 om 20 uur:
Culturele avond met 
Manuela Van Werde
In zaal De Schrans, ook 
voor niet N-VA leden. Voor 
het goede doel.  
Info: www.n-va.be/edegem

Noteer reeds voor 2017!

Nieuwjaarsreceptie N-VA Edegem

vrijdag 20 januari 2017 vanaf 19 uur in 

Hotel Ter Elst

Aperitiefgesprek met Zuhal Demir

Zondag 12 maart om 11 uur

Meer info op onze website:  

www.n-va/edegem.be

 Ben je geïnteresseerd om lid te 
worden van N-VA Edegem? Stuur 
een mailtje naar edegem@n-va.be
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Hof Ter Linden (vervolg bladzijde 1) 

Toekomstige uitdagingen
Naast het opvolgen en doen welslagen van al het bovenstaan-
de, zijn we nu ook naarstig aan het werken aan een subsidie-
dossier voor de restauratie van het kasteel. Omdat we onze 
centjes als een goede huisvader willen beheren, beslisten we 
ook hier om eerst naar medefinanciering op zoek te gaan. Zo-
als Rome wordt ook het Park Ter Linden niet op enkele jaren 
gebouwd, maar zal het eindresultaat verbluffend zijn.

Daarnaast is het voorzien van extra parking een must, 
moeten we de waterhuishouding op orde krijgen zodat we de 
laarzen kunnen thuislaten en blijven we ijveren bij onroerend 
erfgoed om de kasseien en dus de toegankelijkheid van de 
dreef te mogen optimaliseren.

Naast alle andere parken die onze gemeente rijk is, zoals 
bijvoorbeeld de Romeinse Put in Buizegem, zal het Park Ter 

Linden de identiteit, de aantrekkelijkheid en het allure van 
onze gemeente voorgoed veranderen. Het residentiële Edegem 
is stap voor stap een unieke troef rijker.

Jong N-VA Edegem-Hove
Onlangs werd er een lokale afdeling opgestart van Jong N-VA in  
Edegem en Hove. Hierbij hebben enkele jongeren de hoofden bij 
elkaar gestoken en besloten dat het belangrijk is jongeren een stem  
te geven en politiek te betrekken in de gemeente. Tot binnenkort! 

Axel Guldentops 
Voorzitter Jong N-VA Edegem-Hove

Nieuwe mensen in OCMW- en politieraad
Eind september legde Lawrence Vancraeyenest de eed af als nieuw OCMW-raadslid. Axel Guldentops en Rudi Dias werden 
voorgedragen als opvolgers. In de politieraad HEKLA komen naast burgemeester Koen Metsu en raadslid Cynthia Govers de 
raadsleden René Janssens en Shana Convents als opvolgers van Sylvain Box en Ine Bosschaerts. Wij wensen hen veel succes met 
hun mandaat!

Op maandag 29 augustus is onze vriend Sylvain 
Box van ons heengegaan. Wij wensen zijn dierbaren 
sterkte en troost toe. N-VA Edegem dankt Sylvain 
voor alles wat hij voor zovelen in Edegem en in het 
bijzonder zijn Buizegem, heeft betekend! Hij was 
een gewetensvol gemeenteraadslid. De N-VA zal de 
herinnering aan Sylvain in dankbaarheid koesteren 
en respecteren.

  De koetshuizen in volle restauratie.

Bedankt Sylvain!
 Meer info: www.facebook.com/jongnvaedegemhove

 rene.janssens@n-va.be  shana.convents@n-va.be lawrence.vancraeyenest@n-va.be
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Nadat korfbalclub Voorwaarts met een sterk dossier kwam aankloppen 
bij de gemeente Edegem om kunstgras in het Fort 5 te leggen, staken we 
de koppen bij elkaar. Mede dankzij goede verstandhouding binnen het 
gemeentebestuur en ook met het bestuur van Voorwaarts stond iedereen 
al snel op één lijn. 
Nu, meer dan een jaar later, is het kunstgrasveld een feit. De traditierijke 
club Voorwaarts zet hiermee twee stappen vooruit. Met subsidies vanuit 
Vlaanderen met Philippe Muyters als de bevoegde minister en de 
gemeente Edegem, aangevuld met een zeer aanzienlijk deel uit de clubkas 
(100 000 euro) is de sportaccommodatie in Edegem weer een heel stuk 
opgewaardeerd .

Op zondag 4 september werd het veld dan officieel ‘ingekorfbald’ door het eerste elftal. 
Met een 19-11 overwinning bracht het nieuwe veld ook meteen succes.

Woonzorgcentrum Immaculata scoort uitmuntend
Het onderzoeksbureau Dimarso heeft in opdracht van het 
Agentschap Zorg en gezondheid alle woonzorgcentra in 
Vlaanderen geïnterviewd over de kwaliteit van leven in het 
rusthuis.

Uit de resultaten van deze tevredenheidsenquête scoort ons WZC 
Immaculata uitmuntend. Hieruit blijkt dat onze bewoners zich 
prettig voelen in ons woonzorgcentrum. Ook voor maaltijden, 
band met personeel en het activiteitenaanbod scoort Immaculata 
bovengemiddeld. De omgang met andere medebewoners wordt 
laag ingeschat. Dit heeft alles te maken met het groeiend aantal 
zwaar zorgbehoevenden. Sommigen zijn bedlegerig en blijven veel 
op hun kamer. Dan is het moeilijker om contacten te leggen.

Het is voor ons belangrijk dat het algemeen welbevinden hoog 
ligt. We hebben hiervoor speciaal welzijnscoaches aangetrokken 
om de bewoners en de familie te begeleiden. Ik zou langs deze weg 
ons personeel en de vele vrijwilligers willen bedanken, dankzij 
hen kunnen wij onze bewoners de kwaliteit geven waar ze recht 
op hebben.

N-VA Edegem op de jaarmarkt
De jaarmarktfeesten van 2016 zijn 
weer achter de rug. Het was een 
echte topeditie! Er waren tal van 
nieuwigheden zoals de spectaculaire 
klimtoren van defensie, nieuwe 
standhouders, raskonijnen,… Ook 
konden we voor de eerste keer een kijkje 
nemen in het Oude Gemeentehuis en 
de Heemkundige Kring die daar nu 
haar intrek genomen heeft. Wat een 
transformatie daar! 

Verder hadden we ook ontelbare standjes 
met lekkernijen en verrassingen. 
Daarenboven waren er de wederkerende 
activiteiten die telkens weer een succes 
blijken te zijn: de derny op vrijdag, het 

geweldig mooie vuurwerk 
op zaterdag en, ondanks de 
regenvlagen zondagmorgen, de 
traditionele rommelmarkt. Ook 
de fakkeltocht kende een groot 
succes! 

We eindigden de vier dagen 
feest op maandagavond met 
de jaarmarktvoetbal waarin 
de lokale middenstanders het opnamen 
tegen de ploeg van gemeente, brandweer 
en politie. We konden rekenen op heel wat 
toeschouwers die vol spanning de match 
mee volgden. We sloten af met een lekkere 
barbecue. We kijken met z’n allen al volop 
uit naar de jaarmarktfeesten van 2017. 

Dan wordt het weer smullen, genieten, 
bewonderen en feesten in Edegem.

  Het seniorenfeest 2016 in Den 
Willecom werd een topper! Voor-
zitter van het OCMW, Brigitte 
Goris, dankte de vele aanwezigen 
en was fier om dit jaar Wendy 
Van Wanten aan het publiek te 
kunnen voorstellen.

 Brigitte Vermeulen-Goris, voorzitter OCMW 
brigitte.goris@edegem.be

 Ine Bosschaerts, schepen van Evenementen, 
Patrimonium, Participatie, Wijkwerking en  
Vrijwilligers  
ine.bosschaerts@edegem.be

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

Sportschepen Koen Michiels vinkt 
weer verkiezingsbelofte af



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
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op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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voor 65-plussers*

Recht op
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Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
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geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


