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Het vrijetijdscentrum van de toekomst 
komt in Edegem!
Het gemeentebestuur bouwt in 
2017 een nieuw vrijetijdscentrum 
(VTC). De nieuwe bibliotheek en 
de gemeentelijke vrijetijdsdiensten 
krijgen er onderdak. Koen Michiels, 
schepen van Cultuur: “Edegem heeft 
een nieuwe bibliotheek nodig. Het 
huidige gebouw is verouderd en niet 
toegankelijk. De site op de hoek van 
de Strijdersstraat met de Terelststraat 
is uniek gelegen in Edegem, vlak bij 
het gemeenteplein en het commerci-
eel centrum, op de groene as met het 
Centrumpark, maar vooral tussen het 
unieke Huis Hellemans en de sporthal 
en verderop de muziekacademie. 
Het nieuwe vrijetijdscentrum wordt een 
duurzaam, licht, transparant gebouw in 
perfecte harmonie met de 19de-eeuwse 
tuin van het historische kunstcentrum 
Huis Hellemans. Dit Huis Hellemans 
ondergaat een renovatie en blijft de functie 
van expositieruimte hebben. In het nieuwe 
gebouw zullen de polyvalente ruimtes ook 
als vergaderzalen kunnen 
dienen.“

Burgemeester Koen Metsu 
vult aan: “Meer nog: rustig 
studeren, een cursus of 
lezing volgen of rustig uw 
krantje lezen. Het kan er 
allemaal. Mocht daarnaast 
het gedrukte boek ooit ver-
dwijnen, dan is dit gebouw 
voorbereid op een eigen-
tijdse metamorfose.”

Met het VTC ontstaat een 
unieke, polyvalente vrijetijdssite voor jong 
en oud, vlot bereikbaar te voet, per fiets, 
met bus en auto. Deze sluit naadloos aan 
bij het unieke dorpsgezicht met de oude 
pastorie, de Sint-Antoniuskerk en verderop 
het Hof ter Linden. 

Het nieuwe ontwerp komt ruimschoots 
tegemoet aan bezorgdheden van buurt-
bewoners, rond dorpszicht en inkijk. 
In eerdere ontwerpen waren meerdere 
bouwlagen met woningen voorzien. 
Goed nabuurschap vinden we belangrijk. 
Daarom hebben we nu definitief beslist 
om de twee bouwlagen met appartementen 
uit het project te halen, hoewel deze het 
project meer financiële ruimte gaven”, zegt 
schepen Koen Michiels. 

En het herwerkte project mag gezien 
worden! “Het wordt een naar ons inzicht 
elegant gebouw, genereus door de grote in-
terne openheid en transparantie, de vides, 
de details, de duurzame materialen, het 
integraal mee ontworpen interieur en de 
ruime verdiepingshoogte” aldus architect 
Marc Koehler. “Het wordt open en ruim-
telijk uitgevoerd gemeenschapsgebouw, 
toch rekening houdend met het beperkt 
budget.”

(lees verder op de volgende bladzijde)

NOTEER IN UW AGENDA!

Zaterdag 7 januari 2017 - 19 uur
Vevasco Driekoningen voor het 
goede doel 
Theater Cartouche, Strijdersstraat 76, 
Edegem

Zondag 8 januari 2017 - 11-13.30 uur 

Nieuwjaarsdrink van de gemeente
Gemeenteplein 

Zaterdag 14 januari 2017 - 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie N-VA nationaal
Nekkerhal te Mechelen

zondag 12 maart 2017 - 11 uur 
Aperitiefgesprek met Zuhal Demir
Meer info volgt op onze website en in 
ons volgend blad 

Vrijdag 20 januari 2017 vanaf 19 uur
Nieuwjaarsreceptie N-VA Edegem  
in Hotel Ter Elst. 

Nieuwjaarswensen van minister 
Philippe Muyters en burgemeester 
Koen Metsu
Iedereen welkom!

Graag een seintje op onze website 
www.n-va.be/edegem of via mail 
edegem@n-va.be

Burgemeester Koen Metsu  
(koen.metsu@edegem.be) en Koen 
Michiels, schepen van Sport, Onderwijs 
en Cultuur (koen.michiels@edegem.be).

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
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Vlaamse arbeidsmarkt herleeft!
Misschien was het u eerder ontgaan, slecht nieuws klinkt immers vaak luider dan voorzichtig 
gefluisterde hoopvolle berichten. Ook in de jaaroverzichten van 2016 zullen de onverwachte 
ontslagrondes en sluitingen harder binnenkomen dan de positieve en gestage evolutie van de 
Vlaamse arbeidsmarkt die af te leiden valt uit cijfers en statistieken.

Laat het me daarom nog eens luid herhalen: het gaat goed met de Vlaamse arbeidsmarkt! In 
2016 daalde de werkloosheid het sterkst in vijf jaar tijd en dat in alle leeftijdscategorieën, in 
alle Vlaamse provincies! De economie leeft op en daar moet Vlaanderen ten volle van kunnen 
profiteren. Mijn goed voornemen voor 2017 is alvast om met een arbeidsmarktbeleid op 
maat ervoor te zorgen dat er voor iedereen kansen liggen. Door in te zetten op talenten en 
competenties, werkervaring, een gericht doelgroepenbeleid en door ondernemerschap aan te 
moedigen.

Beste wensen voor 2017!
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Nieuw vrijetijdscentrum (vervolg bladzijde 1)

Een veilige oversteekplaats in de maak 
De Prins Boudewijnlaan was en is tijdelijk een lastige plek om te passeren ter hoogte van 
HEKLA. Stilaan komen we echter in de laatste fase van deze werken die in september gestart 
zijn. Als de weergoden een beetje willen meewerken kunnen we tegen eind februari, midden 
maart, de Prins Boudewijnlaan op een veilige manier oversteken om zo naar de sportvelden 
of het ecopark te gaan.
De doelstelling om de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan te verhogen is bij deze 
alvast een stuk bereikt. En met deze is de veiligheid alweer een stuk verhoogd. 

Birre Timmermans, schepen van Openbare werken, Mobiliteit en Personeel
birre.timmermans@n-va.be

Koen Michiels vervolgt: “Het 
lijkt ons ook sterk om in deze 
periode - nu overal de tering 
naar de nering moet gezet 
worden - te kiezen voor een 
functionele bibliotheek die 
ook kan gebruikt worden 
voor andere doeleinden. 
Voortschrijdend inzicht heet 
zoiets.” 

Door een optimale invulling 
van de openbare ruimte 
rond de sporthal verzekeren 
onze diensten zelfs evenveel 
parkeerplaatsen als nu op de 
site. We zetten bovendien in 
op duurzame mobiliteit door 
comfortabele fietsenstallingen te voorzien voor personeel en 
bezoekers van het VTC. 

Het architectenteam Koehler werkt op dit moment het nieuwe 
voorontwerp uit. Opzet is het ontwerp af te ronden zodat Ede-

gem weldra de stedenbouwkundige vergunning kan indienen.

Beste Edegemnaars, jullie verdienen dit project. Het zal een 
gebouw van en voor jullie worden; een moderne bib, flexibel en, 
multifunctioneel. We kijken er al naar uit.
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Nieuwjaarswensen

Schepen Birre Timmermans: “Ik wens dat 2017 geslaagde projecten brengt die Edegem 
mooier, veiliger en comforta-
beler maken waar iedereen 
op zijn/haar manier kan van genieten.”

Guido Wallebroek, ledenver-
antwoordelijke: “Als leden-
verantwoordelijke wens ik 
iedereen in 2017 vooral veel 
optimisme, positief denken… 
ook soms met kritiek en dan 
met betere voorstellen maar 
steeds in het belang van álle 
Edegemnaren.” 

Schepen Ine Bosschaerts:“Ik wens iedereen veel feestplezier, vreugde en warmte toe. We 
komen elkaar hopelijk op 
één van de vele evenementen 
tijdens de feestperiode tegen 
om te klinken! Laat het spran-kelen in 2017!”

Schepen en OCMW-voorzitster 

Brigitte Vermeulen- Goris:

“Ik wens alle inwoners van 

onze mooie gemeente een 

gezond en vreugdevol jaar toe. 

Laat ons van 2017 een jaar 

van begrip en verdraagzaam-

heid maken waar mensen 

niet perfect hoeven te zijn en 

waar de sterke schouders de 

zwakkere ondersteunen.” 

Vlaams minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport 
Philippe Muyters :
“Een nieuw jaar, een nieuw 
begin. Laat 2017 een jaar wor-
den waarin we onze dromen 
waarmaken…durven onder-
nemen, durven falen, durven 
doen. Ik wens elke Vlaming 
een schitterend, succesvol en 
sportief jaar toe!”

René Janssens, communi-
catie: “N-VA Edegem kan je 
volgen op Facebook, Twitter, 
Instagram, Actueel en ons 
huis-aan-huisblad. In 2017 
worden deze sociale media nog 
belangrijker in de aanloop van 
2018. De beste wensen voor 
2017 en vooral, volg ons op de 
voet!”

Sabine Peeters, bestuurslid: 

“Aan alle Edegemnaars 

wens ik een vreugdevol en 

gezond nieuwjaar toe. Mag 

2017 voor u allen een jaar 

worden waarin al uw dro-

men mogen uitkomen.”

Erik Schiltz, gemeenteraads-
lid:”Een fijn en gezond jaar 
met veel blije momenten.” 

Peter Van Lint, OCMW-raads-
lid:“Mag 2017 nu eindelijk 
een jaar worden van begrip, 
verdraagzaamheid, rust en 
vrede. Aan alle bewoners van 
onze gemeente wens ik boven-
dien een kerngezond en zeer 
gelukkig nieuwjaar toe.”

Burgemeester Koen Metsu: 
“Jasmien, Nathan, Amélie 
en ik wensen jullie allemaal 
veel warmte, liefde, respect en 
relativeringsvermogen in een 
prachtig 2017! Wij gaan ons 
best doen om het voor jullie 
allen nog aangenamer te 
maken. Genieten van de kleine 
dingen staat alvast op ons 
lijstje…”

Goedele Vandewalle OCMW-

raadslid:“Ik wens jullie een 

warme verbondenheid met 

gezin, familie, vrienden en 

buurtgemeenschap.” 

Hugo Van Bueren – Voorzitter 
N-VA Edegem: “In deze gezel-
lige eindejaarsperiode wens ik 
alle Edegemnaren tijd en rust 
om samen te zijn met allen 
die jullie dierbaar zijn. Tijd 
om te feesten en te genieten. 
Rust om even stil te staan bij 
wat belangrijk is in het leven! 
Namens N-VA Edegem wens 
ik u warme feestdagen en een 
voorspoedige jaarwisseling 
vooral met hoop en geloof in 
de toekomst! Samen maken 
wij er werk van!”

Jef Eggermont, secretaris: 
“Voor 2017 wens ik iedereen 
een gezond en vreugdevol 
nieuw jaar met voldoende 
kansen om gelukkig te zijn en 
voldoende tijd om de mooie 
momenten van het leven te 
koesteren en te beleven. Dat 
het nieuwe jaar voor ieder 
van u gevuld mag zijn met de 
warmte van vriendschap, ge-
luk in grote en kleine dingen 
maar bovenal gelukkig met 
elkaar!”
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


