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Nieuw leven voor Hof ter Linden
De restauratiewerken aan de koetshuizen van Hof ter Linden en het  
binnenplein zijn volop aan de gang. N-VA-burgemeester Koen Metsu is dan 
ook heel gelukkig te kunnen melden dat de gemeenteraad de bestemming 
van het westelijk koetshuis kon afkloppen!

“Edegem pakt uit met een topuitba-
ter voor de brasserie in het Hof Ter 
Linden.”

“Een diep verborgen Edegemse parel, 
in handen van de adel”, zo werd het 
Kasteel met haar koetshuizen en 
bijhorend prachtige domein in de 
volksmond genoemd. Tot het gemeen-
tebestuur, de provincie en het Agent-
schap Natuur en Bos de krachten, hun 
expertise én de financiële middelen 
bundelden om dit unieke domein te 
verwerven. Nu maken we dit domein 
toegankelijk voor al onze inwoners.

Er wordt momenteel hard gewerkt 
om de groene long van maar liefst 95 
voetbalvelden groot op een zo aange-
naam mogelijke manier openbaar te 
maken. En ondertussen komen we met 
bijkomend groot nieuws. Want wat is 
er aangenamer dan tijdens een leuke 
wandeling, fietstocht of na het plukken 
van verse frambozen, te genieten van 
een heerlijke pannenkoek, steak, koffie 
of pintje in een van de koetshuizen?

Met Serge De Groof, bekend van onder 
andere de Melkerij in het Nachtegalenpark en 
hoeve de Zevenster, trekken wij een toponder-
nemer aan voor de uitbating van het westelij-
ke koetshuis. Dit wordt een zeer kindvriende-
lijke horecazaak waar een snelle service met 
een glimlach, kwaliteit, hygiëne en democrati-
sche prijzen hand in hand gaan.

Serge De Groof: “Onze Vlaamse cafés en res-
taurants zijn meer dan plaatsen waar mensen 
kunnen eten en drinken alleen. Het zijn 
ontmoetingsruimtes. Plaatsen waar mensen 

elkaar beter leren kennen, plaatsen waar 
mensen ideeën uitwisselen, plaatsen waar 
ideeën ontstaan, plaatsen waar mensen zich 

kunnen ontspannen. Het zijn levensnoodza-
kelijke oorden in onze westerse maatschap-
pij. Wij willen dat onze brasserie uitgroeit 
tot de ontmoetingsplaats van Edegem bij 
uitstek.”

De zaak start in het voorjaar van 2018. Je kan 
er iedere dag terecht tussen 11 en 22 uur. 

Koen Metsu, burgemeester
koen.metsu@n-va.be

Nieuwtjes van  
Edegem

Onze Axel is getrouwd!
Proficiat aan bestuurslid 
en lid van de vrijwillige 
brandweer, Axel Guldentops 
voor zijn huwelijk met Gwen Verschoren 
op 13 mei jl. Wij wensen het jonge paar 
heel veel geluk samen!  

Vier 11 juli in Edegem! 
Hang de leeuwenvlag uit! Heb je er 
geen? Mail naar edegem@n-va.be

Vlaanderen Feest in Hangar 27:
  14u Familievoorstelling De Planeet
  19u Uitreiking Prijs van Verdienste 

met optreden van Uzant.
  20u30 Vitalski met “Pinguïns kunnen 

toch wel vliegen”, begeleid door 
muziekgroep Veston.

Moederdag 15 augustus
N-VA Edegem zet de mama’s in de 
bloemetjes!

Op zaterdag 2 september staat N-VA 
Edegem op de Jaarmarkt!

Kom ook even 
langs voor een 
babbel met onze 
mandatarissen 
en bestuurs-
leden en haal 
je fluo rugzak-
hoesje af op 
onze stand.

Zondag 22 oktober
Brunch N-VA Zuidrand met Matthias 
Diependael in Ter Elst, voor N-VA-leden 
en sympathisanten.

Volg ons op  
www.n-va.be/edegem, 

Facebook, Twitter.
Wil je graag lid worden 

van N-VA Edegem?
Mail je coördinaten naar 

edegem@n-va.be

 Burgemeester Koen Metsu met 
topondernemer Serge De Groof.

 De werken aan het Koetshuis
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Omdat eenvoud werkt
Bij de heraanleg van de Jan de Bodtlaan hebben we rekening gehouden met de meeste wensen en vragen 
van de betrokken bewoners. Tijdens die vergaderingen kwam echter steeds één opmerking terug : “Het is 
een ramp om de straat uit te rijden als je richting Edegem Centrum wil. Kan je daar niets aan doen?” Wel 
ja, en blijkbaar was de oplossing heel eenvoudig.

Samen met de mobiliteitsexperten van de gemeente vonden 
we een mogelijke oplossing in Nederland: een groot vak met 
kruis op de weg geschilderd. Zeer herkenbaar en leesbaar, zelfs 
voor wie het niet kent, dachten we. We besloten de aannemer 
voor permanente wegmarkeringen de opdracht te geven deze 
wegmarkering aan te brengen als proefproject. 

Ondertussen is de schildering aangebracht en stellen we vast 
dat we in ons opzet geslaagd zijn. Het merendeel van de chauf-
feurs die aanschuiven aan de lichten op de Drie Eiken straat 
houden dit vak vrij zodat wagens de Jan de Bodtlaan aanzien-
lijk vlotter kunnen uitrijden. Wat ons betreft kan dit principe 
ook op andere plaatsen toegepast worden.

Nog veel werk op de plank

Twee projecten werden of worden dezer dagen afgerond: de Jan de Bodtlaan en de nieuwe Kattenbroek met lichtengere-
geld kruispunt op de Prins Boudewijnlaan. Maar achter de schermen wordt ondertussen nog hard gewerkt aan andere 
grote en kleine projecten die dit jaar en volgend jaar nog uitgevoerd worden:

  de volledige heraanleg van de Drie Eikenstraat en een gedeelte van de Ter Borchtlaan en Joe Englishlaan, 
  de heraanleg en het verkeersluw maken van het Pieter Van Maldereplein, 
  de volledige heraanleg van de Baron de Celleslaan met aandacht voor een veilige schoolomgeving.

Ook op het programma staan:
  de heraanleg van de Minervastraat, Beekstraat en Volharingstraat als eerste fase in een aanpak van de waterproblematiek,
  de opwaardering/heraanleg van het Sint Goriksplein binnen de boordsteen en de vernieuwing van de bushalte,
  het aanleggen van een fietssuggestiestrook in de Rombaut Keldermansstraat en een fietsstraat in Den Donk om ook deze 

schoolomgeving veiliger te maken.

Geslaagde burendag
Op 30 mei werden er maar liefst 22 initiatieven georganiseerd naar aanleiding van 
‘burendag’ in Edegem. Schitterend om te zien hoe Edegemse buurten en wijken sa-
menkomen en genieten van een hapje, een drankje, maar vooral van gezellig samen-
zijn. En niet alleen op burendag zelf werden er buurtfeesten georganiseerd. Eigenlijk 
zijn de maanden mei en juni in Edegem elk weekend gevuld met verschillende initi-
atieven gaande van een receptie, een BBQ tot zelfs een heuse rommelmarkt! Heb jij 
ook ‘goesting’ gekregen om met je buren een buurtfeest of ander initiatief te organi-
seren? Twijfel dan niet en klop aan bij je buren! Je kan bovendien ondersteuning van 
de gemeente krijgen. Zo gaan we samen voor warme buurten in onze gemeente! 

Meer info: ine.bosschaerts@n-va.be

 Birre Timmermans,
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit
birre.timmermans@n-va.be

 Schepen Ine Bosschaerts (links) op de picknick in Edegem

 Ken je de Edegem-app al? 
De Edegem-app bevat niet alleen info over lokale handelaars en verenigingen, maar heeft nog veel meer te bieden. Zo kan je via de app 
meldingen maken van losliggende stoeptegels, maar kan je ook een brood bestellen bij de bakker, een tafeltje reserveren in je favoriete 
restaurant,… Te veel om hier op te noemen eigenlijk. Ontdek het dus snel zelf en download de app!
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Gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius  
zet sportlokaal open
Voortaan zullen nog meer sportclubs gebruik kunnen maken van het sportlokaal van basisschool  Andreas 
Vesalius in Edegem. De school tekende met ambitieuze plannen in op een projectoproep van Vlaams 
 minister van Sport Philippe Muyters en minister van Onderwijs Hilde Crevits om schoolsportinfrastruc-
tuur open te stellen voor sportclubs.

In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en 
het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het 
weekend en in de vakantie nog te vaak onbenut blijft. Dikwijls 
is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte 
toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. 
Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis: wie moet het 
schoolgebouw openen en afsluiten, welk sportmateriaal mag 
gebruikt worden ... ?

Minister Muyters wil die drempels wegnemen en scholen een 
duwtje in de rug geven. Hij lanceerde daarom samen met zijn 
collega Hilde Crevits een projectoproep waarbij scholen een 
subsidie kunnen krijgen voor infrastructuurwerken en exploi-
tatiekosten. AVE diende een sterke aanvraag in, met plannen 
voor onder meer een online reservatiesysteem, een nieuwe 
sportvloer met belijning en aparte douches, kleedkamers en 
toiletten. De school kan nu op een subsidie van bijna 82 000 
euro rekenen.

Schepen van Onderwijs en Sport Koen Michiels: “Uiteraard 
is dit goed nieuws. Niet alleen voor de school die hun 
accommodatie nog wat kan verfraaien, maar ook voor 
gemeentelijke verenigingen die de turnzaal na de schooluren 
willen gebruiken. Bovendien vind ik dit ook een echt N-VA-
punt: met gemeenschapsgeld zoveel mogelijk doelgroepen 
bereiken. Ik ben tevreden dat we dit dossier samen met onze 
diensten enkele maanden geleden hebben ingediend. Blijkbaar 
met resultaat!” 

Het Rekreatief zorgt voor warme maaltijden aan huis
De OCMW-raad besliste om voortaan de dienst warme maaltijden aan huis over te dragen aan de vzw 
Het Rekreatief. De vzw Het Rekreatief heeft al jarenlange ervaring als cateraar. Sinds mei 2016 baten 
zij eveneens het buurtrestaurant het Meihof uit.

Zij zullen, net als het OCMW, oog hebben voor de persoonlijke situatie en de maaltijd aanpassen aan eventuele diëten.  Ook 
de prijs zal hetzelfde zijn als die van het OCMW namelijk 8,50 euro.

Als sociale organisatie zullen zij het OCMW een seintje geven wanneer zij voor een gesloten deur 
mochten staan of zich zorgen maken.  

Op de seniorenbeurs van 28 maart stonden zij met een stand en kon-
den alle deelnemers, die dit wensten, reeds een voorsmaakje proeven.  Brigitte Vermeulen-Goris, 

voorzitter OCMW
brigitte.vermeulen@n-va.be

 Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport

 Koen Michiels,
Schepen van Onderwijs, Sport en Cultuur
koen.michiels@n-va.be



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


