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N-VA op de Jaarmarkt
Op zaterdag 31 augustus staat N-VA Edegem 
van 12 tot 17 uur op de Jaarmarkt. Kom langs 
voor een babbel met onze mandatarissen en 
bestuursleden.

Vier 11 juli in Edegem

Kom vanaf 19 uur mee feesten in  
Hangar 27 en hang de leeuwenvlag uit!  
Heb je er geen? Mail naar edegem@n-va.be 

Bedankt, kiezers!

De verkiezingen voor het Vlaamse, federale 
en Europese parlement zijn in Edegem niet 
onopgemerkt voorbijgegaan. De kiezers  
die ons in 2014 een klinkende verkiezings-
overwinning bezorgden, zijn ons ook in 
2019 trouw gebleven.

Voor de Kamer behaalde de N-VA in 
Edegem 43,6 % van de stemmen, voor 
het Vlaams Parlement 42,5 % en voor de 
Europese verkiezingen 35 %.

Met deze resultaten bevestigen wij 
opnieuw de verankering van de N-VA in 
Edegem, waarvoor wij al onze kiezers  
van ganser harte bedanken.

Proficiat Philippe! Proficiat Koen!

Onze minister Philippe Muyters kreeg  
18 800 stemmen en werd zo als lijst- 
duwer met glans verkozen in het Vlaams 
Parlement. Onze burgemeester Koen Metsu 
behaalde op de achtste plaats voor de 
Kamer 24 017 stemmen, meer dan een 
verdubbeling van zijn voorkeurstemmen. 
Ook hij is met brio herverkozen. 

Wij wensen Philippe en Koen veel geluk toe 
in hun nieuwe mandaat. Ze zullen opnieuw 
met evenveel verve onze kiezers en al onze 
Edegemse inwoners vertegenwoordigen in 
Brussel. 

Hugo Van Bueren
Voorzitter N-VA Edegem

2 miljoen euro subsidie voor  
restauratie kasteel Hof ter Linden
In 2012 kocht Edegem samen met Kempens Landschap en het Agentschap voor  
Natuur en Bos het domein Hof ter Linden om er een toegankelijk geheel van te 
maken. Samen zorgen we voor de werken aan de monumentale gebouwen en het 
onderhoud van het park. Nadat eerder dankzij Vlaamse restauratiepremies al heel 
wat investeringen konden gebeuren, kwam er eind mei opnieuw goed nieuws: de 
Vlaamse Regering kent een erfgoedpremie van meer dan 2,3 miljoen euro toe voor 
de restauratie van het kasteel.

“De restauratie van het kasteel is het 
sluitstuk van de werken aan het Hof ter 
Linden”, zegt schepen van Patrimonium 
en Erfgoed Sofie De Leeuw. “Dit soort 
erfgoed moeten we koesteren en goed 
onderhouden. We krijgen een premie 
voor de globale restauratie, waarmee we 
het kasteel klaarmaken voor toekomstige 
uitbating.” 

Toekomst veiliggesteld
Vanwege de hoge erfgoedwaarde van het 
gebouw en het zeer waardevolle interieur, 
is het kostenplaatje van de totale restaura-
tie niet gering. “De raming bedraagt zo’n 
4,1 miljoen euro, waarvan we een subsidie 

van ruim 2,3 miljoen euro toegezegd  
krijgen. Daarmee stellen we de toekomst 
van het kasteel veilig”, stelt Sofie De 
Leeuw.

Op 23 mei kwam Vlaams minister- 
president Geert Bourgeois naar Edegem 
om het besluit te ondertekenen.  
Voorzitter van de gemeenteraad  
en minister Philippe Muyters, burge-
meester Koen Metsu, Kempens Land-
schap, het Agentschap voor Natuur  
en Bos en tal van N-VA-schepenen, 
-raadsleden en -bestuursleden waren  
aanwezig. Een mooie dag voor Edegem!

Agenda

  Vlaams minister-president Geert Bourgeois kwam met schitterend nieuws naar Edegem. 
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Edegem in beweging

Sint Goriksplein afgewerkt
Met de realisatie van de luifel op het Sint Goriksplein 
is de heraanleg van het plein klaar. Op dinsdag 30 
april klonk schepen Birre Timmermans samen met 
het gemeentebestuur en de buurtbewoners op het 
welslagen van dit mooie en nuttige project.

Werken vrijetijdscentrum Kruispunt uit de startblokken
De werken aan het nieuwe vrijetijdscentrum Kruispunt zijn van start gegaan. 
Schepen van Cultuur Koen Michiels is verheugd: “Met de komst van  
Kruispunt zal er in het centrum van Edegem een echte vrijetijdssite ontstaan. 
De muziekacademie, sporthal Den Willecom, het Huis van het Kind, de 
kunstacademie, de Sint-Antoniuskerk, het vrijetijdscentrum met de nieuwe 
bibliotheek, kunstencentrum Huis Hellemans en bij uitbreiding de Kring  
voor Heemkunde in het oude gemeentehuis vormen een mooie eenheid.”

De naam ‘Kruispunt’ is dus niet toevallig gekozen: het nieuwe centrum zal 
zorgen voor kruisbestuiving van verschillende diensten. “Daaraan zullen 
ook de medewerkers van de vrijetijdsdienst meewerken”, legt Koen Michiels 
uit. “Een moderne bibliotheek, een gemeentelijk informatiecentrum en een 
ontmoetingsplek zullen voortaan hand in hand gaan.”

Speelpleinwerking SPED zorgt voor spetterende 
zomervakantie
De Edegemse speelpleinwerking SPED is voor onze 
jeugd een vast begrip in de zomervakantie. Ook deze 
zomer staat een schitterende ploeg vrijwilligers klaar 
om hen gedurende zeven weken, van 1 juli tot 16  
augustus, een fantastische speeltijd te bezorgen.

Via onder meer een wervende flyer die alle zestien- en 
zeventienjarigen in de bus kregen en de inzet van onze 
gemeentelijke jeugddienst, werd een nieuwe, jongere 
generatie animatoren aangetrokken. Samen met enkele  
bekende gezichten telt de speelpleinwerking zo maar 
liefst 38 vrijwilligers. Stuk voor stuk enthousiaste jon-
geren met veel goesting om erin te vliegen. Bovendien 
kunnen we voor het eerst gedurende enkele weken reke-
nen op drie tot vier hoofdanimatoren tegelijk. Dat laat 
ons toe enkele nieuwe begeleiders al doende op te leiden. 
Zo stomen we een nieuwe ploeg klaar voor de toekomst.

Schepen van Jeugd Lawrence Vancraeyenest is  
tevreden: “Er is een jongere generatie  
animatoren aangetrokken die mij ook  
naar de toekomst toe een positief gevoel 
geeft over de SPED-werking. De SPED  
is in goede handen, daar kan elke  
Edegemnaar gerust over zijn. Ik 
wens alle vrijwilligers en kinderen 
veel succes en speelplezier toe.”

Woonzorgcentrum Immaculata  
dient subsidieaanvraag in voor  
jongdementerenden
De Vlaamse overheid trekt meer dan  
3 miljoen euro uit om in woonzorgcentra 
plaatsen te voorzien voor jongdementeren-
den. Dat zijn personen bij wie dementie 
is vastgesteld voor 65 jaar. “Ook woon-
zorgcentrum Immaculata diende 
een aanvraag in voor vijf plaatsen in 
Edegem. Helaas is daar een grote 
nood aan”, zegt Brigitte Goris, 
voorzitter van het Woonzorg-
netwerk Edegem.

Cultuurcafé en brouwerij in de oude pastorij
Na maanden intensief werk opent cultuurcafé en  
brouwerij de Hoogmis opnieuw de deuren.  
De microbrouwerij en het podium staan er in volle 
glorie. Gezelligheid troef elke dag vanaf woensdag 
12 uur. N-VA Edegem feliciteert het Hoogmis-team, 
dat met eigen middelen en dankzij crowdfunding 
een nieuw leven geeft aan deze unieke locatie. 

De Hoogmis blijft open tot en met het jaarmarkt- 
weekend, waarna de definitieve renovatie van start 
gaat. 

  Koen Michiels, schepen van Cultuur

  Lawrence Vancraeyenest,  
schepen van Jeugd

  De N-VA was 
zichtbaar aanwezig 
in het straatbeeld.

  Brigitte Goris, voorzitter 
van het Woonzorgnetwerk

Dank aan onze  
vrijwilligers en  
sympathisanten
Als voorzitter bedank ik uit de grond van 
mijn hart de ganse ploeg die zich opnieuw 
onbaatzuchtig heeft ingezet in deze verkie-
zingscampagne. Bussen, flyeren, plakken, 
schrijven, rondrijden met een autosticker, 
een tuinbord plaatsen, een raamaffiche han-
gen, maar vooral onze kiezers overtuigen. 
Al deze inspanningen waren nodig om dit 
mooie resultaat te behalen. Samen bereiken 
we meer!

Hugo Van Bueren
Voorzitter N-VA Edegem

Philippe Muyters aan het werk
Kweekvleesprojecten, gepersonaliseerde geneeskunde, opleidingen Artificiële Intel-
ligentie, de werkbaarheidscheque, beweegvriendelijke speelplaatsen, investeringen 
in sportinfrastructuur ... Ook in de weken voor de verkiezingen zat Vlaams minister 
Philippe Muyters lang niet stil. Met name over de werkbaarheidscheque is de minister 
erg opgetogen. En ook Edegem vaart wel bij de jongste beleidsbeslissingen van onze 
minister. De Andreas Vesaliusschool krijgt binnenkort een avontuurlijkere speelplaats.
Werken aan werkbaar werk
Philippe Muyters: “De werkbaarheidscheque kan 
aangevraagd worden door alle ondernemingen – 
klein of groot – uit de profitsector. Met de cheque 
willen we ondernemingen stimuleren om de werk-
baarheid te scannen en een actieplan op maat uit te 
werken. Want een job die motiverend is, geen  
overmatige stress oplevert en een evenwichtige 
werk-privébalans mogelijk maakt, die doe je met 
plezier. En die hou je bovendien ook langer vol.” 

Beweegvriendelijke speelplaatsen
Philippe Muyters: “Met de regering willen we  
scholen ondersteunen om hun speelplaatsen  
avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. 
Het is bovendien de bedoeling om die speelplaatsen 
open te stellen voor jeugdwerk en de brede lokale 
gemeenschap. De Edegemse Andreas Vesaliusschool 
diende hierrond een mooi project in en kan dan  
ook terecht rekenen op een ondersteuning van  
15 000 euro.”

Campagne in beeld

  Met Assita Kanko, Annick De Ridder en 
Koen Metsu op de markt in Edegem.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


