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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

Beste Edegemnaar

Op zondag 11 maart gaf N-VA Edegem de aftrap 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor meer 
dan 250 Edegemnaren stelden we de sterkhou-
ders op onze lijst voor de verkiezingen van  
14 oktober voor.

Voorzitter van de gemeenteraad, Vlaams minister 
Philippe Muyters, duwt de lijst. De schepenen 
Brigitte Goris, Birre Timmermans, Koen Michiels 
en Ine Bosschaerts vormen het koppeloton van de 
lijst, aangevoerd door onze lijsttrekker, burge-
meester Koen Metsu.

Mede dankzij hen is Edegem tijdens deze bestuurs- 
periode letterlijk in beweging gekomen. Maar het 
werk is nog niet af. Heel wat projecten staan in de 
steigers. De zorg voor de veiligheid, de financiën, 
de mobiliteit, de verjonging en de verzilvering zijn 
de grote uitdagingen voor de komende jaren.

Heb je een idee, een zorg, of wil je een bekom-
mernis delen? Geef me een seintje. Met jullie 
steun en ideeën, medewerking en inzet hopen we 
in oktober een heel goed resultaat neer te zetten 
om met deze ploeg te kunnen verder werken.

In juni trekken we met Bollie, ons geel verkie-
zingscaravannetje, naar de wijken! Kom zeker 
langs om een praatje te maken met N-VA-man-
datarissen en bestuursleden. Op onze website 
www.n-va.be/edegem vind je waar en wanneer 
we in je buurt komen.

Hugo Van Bueren, voorzitter N-VA Edegem
hugo.vanbueren@n-va.be

Veilig thuis in een 
welvarend Edegem
Beste Edegemnaar,

Samen met de wijkagenten van HEKLA 
deed ik in het voorjaar een toer door 
de wijken. Heel wat inwoners, soms 
namens hun vereniging, trotseerden het 
soms barre weer om hun bezorgdheden 
te melden en nader kennis te maken. 

Veel belangstelling voor  
buurtinformatienetwerk
Inbraakpreventie, verkeersveiligheid, 
bestrijding van hinder allerhande 
zoals sluikstorten, geluidshinder door 
brommers, kwamen aan bod. Informa-
tieve vragen over gemeenschapswacht, 
vakantietoezicht op woningen door de 
politie enzovoort kregen meteen een 
antwoord. Het buurtinformatienetwerk 
(BIN) noteerde heel wat nieuwe belang-
stellenden.

Minder woninginbraken
Inbraken in woningen en auto’s worden 
met alle middelen bestreden. Elke 
inbraak is er één te veel. Gelukkig ver-
minderde het aantal woninginbraken 
in 2017 met 30 procent ten opzichte van 
het jaar voordien. 

Recent werd ik opnieuw aangeduid 
als voorzitter van onze politiezone. 
Ik dank alle manschappen voor hun 
onverdroten inzet om ook de veiligheid 
in Edegem dag in dag uit te verzeke-
ren. De komst van onze camera’s stemt 
me hoopvol dat we ook volgend jaar 
weer goede cijfers kunnen voorleggen. 
Minder vandalisme, minder sluikstort, 
minder inbraken, méér veiligheid.
Uit het Gemeenteprofiel Edegem van 
De Standaard bleek dat 90 procent van 
de Edegemnaars zich zelden of nooit 
onveilig voelt. Dat stemt ons optimis-
tisch.

We werken verder voor Edegem als 
veilige, aangename, groene, bereikbare 
woonomgeving.

Met jouw steun in oktober hopen wij 
dit ook in de komende zes jaar te  
mogen doen.

Koen Metsu
Burgemeester
koen.metsu@n-va.be

Aperitiefgesprek met  
gedeputeerde Luk Lemmens 

Zondag 17 juni - 11 uur
Zaal Elzenhof, Kerkplein, Elsdonk-Edegem

Iedereen welkom! Gratis toegang. Aperitief aangeboden.
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Nieuwe 
bioklas in  
het Fort
Onder het goedkeurend 
oog van burgemeester 
Koen Metsu en schepen 
van Onderwijs Koen 
Michiels werd afgelo-
pen maand onze nieuwe 
bioklas in het Fort 5 
geopend. Milieueducatie in 
dit unieke kader middenin 
de natuur blijft een belangrijke meerwaarde voor de Edegemse 
scholen. De kinderen leren in het Fort over de fauna en de 
flora in onze prachtige Edegemse biotoop. Zowel kinderen 
van de kleuterscholen als van de lagere scholen zullen hier de 
komende jaren plezier aan beleven. Een grote meerwaarde 
voor Edegem.

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

Opening Brasserie Hof ter  
Linden in het gerenoveerde 
koetshuis
Een van de grote projecten in Edegem is het toegankelijk 
maken van de parel van de Zuidrand, het Hof ter Linden. 
De restauratie van koetshuizen en binnenplein nadert haar 
voltooiing. Op 27 april opende de Brasserie Hof ter Linden 
de deuren in het gerestaureerde westelijke koetshuis.
Proficiat aan allen die zo hard gewerkt hebben om dit mo-
gelijk te maken. Het zonovergoten terras en de leuke speel-
tuin lokten in dit prachtige voorjaar al heel wat bezoekers.

Gezelligheid troef in Brasserie Hof ter Linden.

Sociale koopappartementen ingehuldigd
Op 30 maart werden de eerste sociale 
koopappartementen in Edegem ingehul-
digd. Het flatgebouw met twaalf appar-
tementen bevindt zich in de verkaveling 
Keltenheuvel in Buizegem op een van de 
mooiste locaties van Edegem.

Het geeft mensen met beperkte financiële 
middelen toch de kans om een eigendom 
te verwerven. Bijna alle appartementen 
werden aan Edegemnaars verkocht en dat 
was de bedoeling. In mei start ons tweede 
project aan de Drie Eikenstraat.

Deze legislatuur hebben we in Edegem 
onze visie op wonen duidelijk vormgege-
ven in een woonbeleidsplan. Het behou-
den van onze residentiële gemeente waar 
alle Edegemnaars hun gading kunnen 
vinden, was daarbij het uitgangspunt.

“Ik ben zeer blij dat onze bestuursploeg 
samen met de Ideale Woning deze sociale 
koopappartementen kan realiseren”, zegt 
Brigitte Goris, OCMW-voorzitter en 
schepen van Sociale Zaken en Wonen.

Brigitte Goris, OCMW-voorzitter en  
schepen van Sociale Zaken en Wonen,  
brigitte.goris@n-va.be

Het nieuwe Sint-Goriksplein komt eraan
Belofte maakt schuld. Deze bestuursperiode zouden we van het Sint-Goriksplein een mooie en aangename ontmoetingsplek 
maken. Uit de bevragingen leerden we dat de buurt eenvoud wil, maar ook comfort voor wie wat moeilijker te been is. 

Een degelijke fietsenstalling voor de pendelaars en een bushalte waar op- en afstappen vlot kan, waren erg 
belangrijk. Met deze wensen hebben we optimaal rekening gehouden. Op 28 mei is aannemer Rega gestart 
met de werken aan het Sint-Goriksplein die, als de weergoden geen spelbreker zijn, tegen 9 juli afgerond 
zijn. De luifel die de kers op de taart vormt, zal in het najaar geplaatst worden. Intussen vorderen de  
werken aan de Drie Eikenstraat zoals gepland.

Birre Timmermans 
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Personeel 

birre.timmermans@n-va.be

Brigitte Goris en Koen Metsu bij de 
sociale koopappartementen.

De bioklas: een meerwaarde 
voor Edegem.
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Nieuwe woonwijk op voormalige site Agfa-Gevaert
De verwaarloosde site van Agfa-Gevaert wordt eindelijk aangepakt. Eind april gaf de Vlaamse  
Regering het startschot om de voormalige fabriekssite in de Fort V-straat op te knappen. De weg 
naar een duurzame herontwikkeling van de site ligt zo helemaal open.

Agfa-Gevaert was jarenlang een belangrijke werkgever in 
Edegem. De producent van analoge en digitale beeldvorming 
en IT-systemen bouwde zijn activiteiten in Edegem al sinds  
de jaren ‘90 stelselmatig af, tot in 2014 beslist werd om de 
activiteiten volledig stop te zetten. Sindsdien raakten de  
fabriekshallen zwaar verwaarloosd. De gemeente Edegem, 
twee private ontwikkelaars, OVAM en het Agentschap Inno-
veren en Ondernemen sluiten nu een overeenkomst om het 
terrein te saneren en daarna opnieuw te ontwikkelen. In de 
plannen is plaats voor een bruisende duurzame woonwijk, 
lokale handel en kantoren en sociale functies zoals een kring-
winkel, sociaal restaurant of upcycling-center.

Vlaams minister van Economie en 
Innovatie Philippe Muyters bracht 
het dossier vorige maand op de ministerraad: “De eerste stap 
is nu de sanering: we zullen onderzoeken waar de vervuiling 
precies zit en hoe die efficiënt weggenomen kan worden. In-
tussen kunnen de ontwikkelaars hun plannen verder uitwer-
ken en voorbereidingen treffen voor de start van de werken. 
We hopen dat we in 2019 van start kunnen gaan. Als Vlaams 
minister, maar zeker ook als voorzitter van de gemeenteraad, 
ben ik heel erg blij dat we van deze vervallen fabriekshallen 
een nieuwe bruisende Edegemse woonwijk kunnen maken.”

De Verandering Werkt, ook in de 
provincie
Ook bij de provincie Antwerpen hebben onze gedeputeerden Luk 
Lemmens en Jan De Haes de verandering binnengebracht. Luk 
Lemmens legt uit: “Vanaf nu focussen de provincies zich enkel op 
de grondgebonden bevoegdheden zoals de aanleg van fietsostrades 
en de subsidiëring van lokale fietspaden, waaronder ook die in 
Edegem.”

“Onze Antwerpse N-VA-fractie 
wist mee een reële besparing 
door te voeren. De dotaties aan 
partijen werden met 15 procent 
afgebouwd”, aldus gedeputeerde 
Lemmens. Daarnaast werd het 
aantal gedeputeerden terug-
geschroefd van 6 naar 4 en het 
aantal provincieraadsleden van 
72 naar 36. “Maar zolang de pro-
vincies bestaan, willen wij op het 
beleid wegen en gaan voor goed 
bestuur.”

Onze Edegemse kandidaat voor 
de provincieraad Hugo Van 
Bueren legt uit: “Ik wil meewer-

ken aan het project van onze 
partij binnen de provincies. Als 
grootste fractie in het huidige 
provinciebestuur is er heel wat 
gerealiseerd: een afslankingsope-
ratie, de aanleg van fietsostrades 
en de Nota Ruimte. Zo heeft de 
provincie de fortengordel ook in 
onze gemeente weer op de kaart 
gezet. Daarnaast is het Hof ter 
Linden mede dankzij de pro-
vincie opnieuw publiek domein 
geworden.” 

Gedeputeerde 
Luk Lemmens

Wil je meewerken met 
de N-VA?
Wil je meewerken met N-VA-Edegem om 
adressen te schrijven, folders en brochures 
te bussen, een tuinbord te plaatsen of een 
affiche voor te hangen? Geef dan een seintje 
aan de voorzitter: hugo.vanbueren@n-va.be

Nuttige info voor de gemeenteraadsverkiezingen
Volmachten
Kiezers die zelf niet kunnen gaan stemmen, mogen in heel wat gevallen hun stem bij volmacht laten uitbrengen door iemand 
anders. Dit kan om medische redenen, een verblijf in het buitenland, beroepsredenen … Ken je kiezers die niet kunnen gaan 
stemmen? Spreek hen hierover aan. Willen en kunnen zij een volmacht geven? Neem dan contact op met onze verantwoordelijke 
voor de volmachten, Hugo Van Bueren, Cronckenroystraat 11 in 2650 Edegem. Gsm: 0478 40 76 08

Vlaams minister Philippe Muyters

Opening Hoogmis
Op 27 april opende brouwerij-cultuurcafé de 
Hoogmis, de vroegere pastorij, tijdelijk de deu-
ren. Voor heel wat Edegemnaars was de unieke 
locatie in de prachtige tuin een echte ontdekking. 
Veel liefhebbers van Edegem en ver daarbuiten, 
vinden de weg naar deze unieke site om te proe-
ven van lekkere biertjes.

Ine Bosschaerts, Schepen van Evenementen,  
Patrimonium, Wijkwerking, Participatie 
en Vrijwilligersbeleid,  
ine.bosschaerts@n-va.be



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


