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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

EDEGEM

Van verkiezings- 
programma naar 
meerjarenplan

Voor de gemeenteraads- 
verkiezingen van 14 oktober  
vorig jaar kreeg elke Edegemnaar 
ons verkiezingsprogramma in de 
bus. Een overtuigend programma, 
want de N-VA behaalde de  
absolute meerderheid.

U gaf ons de verantwoordelijkheid 
om ons programma om te zetten 
in een sterk meerjarenplan. 
En dat doen we als een goede 
huisvader: we zorgen voor een 
evenwicht tussen inkomsten en 
uitgaven en investeren tegelijk in 
de verbetering van uw gemeente 
en haar patrimonium.

Dankzij de nieuwe Vlaamse 
Regering krijgt Edegem bovendien 
extra financiële ademruimte. U 
leest er hiernaast meer over. 
Samen met de gemeentediensten 
werkt het gemeentebestuur nu 
aan een strategisch meerjaren-
plan voor de komende zes jaar. 
Daarin leggen we de keuzes voor 
de investeringen en de besteding 
van de bijkomende Vlaamse 
middelen vast. Tegen het  
einde van het jaar moet dit plan 
worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad, waarna we onze 
ambitieuze plannen in praktijk 
kunnen brengen. 

Koen Metsu 
Burgemeester

Bedankt, Philippe! (p. 3)N-VA Edegem in beeld (p. 2)

2 miljoen euro extra investeringsbudget
Nieuwe Vlaamse Regering goed voor Edegem
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard 
euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Edegem betekent 
dat voor de periode 2020-2024 meer dan 2 miljoen euro aan extra investeringen. 
Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste 
inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 
3,5 % groeien.

De nieuwe Vlaamse Regering geeft de gemeenten 
meer financiële ademruimte, zodat ze de komende 
jaren sterk kunnen blijven investeren. Dat komt 
niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral 
ook een troef voor onze economie en het aantal 
jobs in Vlaanderen. Dit positieve resultaat voor de 
gemeenten kwam mede tot stand dankzij de inzet 
van Philippe Muyters en Koen Metsu in Brussel 
bij de voorbereiding en de onderhandeling van het 
Vlaams regeerakkoord.

Edegem sterk vertegenwoordigd in Brussel
Dit bewijst nogmaals dat de aanwezigheid van  
Edegemse mandatarissen in het Vlaamse en het 
federale parlement van cruciaal belang is. Het gaat 
van veiligheid, politie, brandweer, asiel en migratie 
op het federale niveau tot gemeentefinanciën,  
onderwijs, sport, cultuur, erfgoed, sociaal beleid, 
werk … op het Vlaamse niveau.

Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 18 januari
19 uur
Ter Elst

  Edegem krijgt dankzij het Vlaams regeer- 
akkoord extra financiële ademruimte.

N-VA Edegem steunt 

de Catalanen 
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Bestuurslid in de kijker

Ledenverantwoordelijke Guido Wallebroek
Guido Wallebroek zetelt niet enkel in de gemeenteraad, sinds 2012 is hij ook ledenverantwoordelijke van 
N-VA Edegem. Wij stelden hem enkele vragen.

Guido, wat is precies je taak als ledenverantwoordelijke?
Ik ben het aanspreekpunt voor alle leden van N-VA Edegem en leg ook contact met de  
nieuwe leden. Ook de ledenhernieuwing is elk jaar een belangrijke opdracht.

Waarom zijn onze leden zo belangrijk?
De leden hebben bij de N-VA heel wat te vertellen. Je kan onder andere meestemmen voor 
het lokale afdelingsbestuur en je kiest mee de partijvoorzitter. Onlangs nog spraken de 
leden zich op een congres uit over het Vlaams regeerakkoord.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?
Naast het maandelijkse ledenmagazine krijg je wekelijks een nieuwsbrief over de politieke actualiteit. Je wordt ook uitgenodigd voor 
alle N-VA-activiteiten, zoals de familiedag en de nieuwjaarsreceptie. Onze leden voelen zich thuis bij ons: ze komen graag naar de 
ledenvergadering, aperitiefgesprekken … Momenteel organiseren we een actie om nieuwe leden te werven, dus kom er gewoon bij!

Word nu lid van de N-VA
Wilt u ook lid worden van de N-VA? Neem dan contact op met Guido via guido.wallebroek@n-va.be of surf naar  
www.n-va.be/word-lid. Voor amper 12,50 euro per jaar bent u al lid. Jonger dan 31? Dan betaalt u maar 5 euro per jaar.  
Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor 2,50 euro per jaar.

N-VA Edegem in beeld

  Ter gelegenheid van 
Moederdag deelden onze 
vrijwilligers gele rozen uit.

  Schepen Albert Follens en Marie 
Françoise en raadslid Guido Wallebroek 
en Mia vierden hun gouden huwelijks- 
jubileum. We wensen hen nog veel 
gezonde gouden jaren!

Vrijwilligers van de N-VA 
verkochten maar liefst  
1 400 plantjes voor Kom op 
tegen Kanker.   

In september trad onze 
schepen Sofie De Leeuw in 
het huwelijk met Christophe 
Heinix. Wij wensen het paar 
heel veel geluk samen! 

  Bij de eerstesteenlegging 
van het nieuwe vrijetijds-
centrum Kruispunt schonk 
beeldhouwer Jan Dias een 
prachtig kunstwerk aan 
de gemeente. Het krijgt er 
een prominente plaats.

  Op de Jaarmarkt was de 
selfiebox dé trekpleister 
van de N-VA-stand. 
Elke bezoeker kreeg 
een leuke foto mee als 
aandenken.

Onze jonge schepen Lawrence Vancraeyenest 
werd in augustus verkozen tot nationaal voorzitter 
van Jong N-VA. Veel succes, Lawrence!  
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Bedankt, Philippe!
Na tien jaar Vlaams ministerschap besliste Philippe Muyters dat hij niet langer minister wilde zijn. Nu de 
regering Jambon I uit de startblokken is geschoten, heeft hij zijn zetel opgenomen als Vlaams Parlementslid.

Philippe, eerst de vraag die op ieders 
lippen brandt: waarom?
Ik ben al een klein jaar geleden tot deze 
beslissing gekomen en ik heb ze toen ook 
aan Bart De Wever meegedeeld. Ik ben 
heel graag minister geweest en heb ook 
belangrijke zaken verwezenlijkt, maar  
minister zijn eist heel veel van je. Niet alleen 
van jezelf, maar ook van je omgeving. Ik 
kijk met veel fierheid op die tien jaar terug.

Laat ons inderdaad eens naar je palmares 
kijken. Wat springt eruit volgens jou?
Er is natuurlijk heel erg veel om uit te 
kiezen! Ik heb op die tien jaar ook veel 
bevoegdheden gehad: begroting, financiën, 
ruimtelijke ordening, sport, werk, economie 
en innovatie. Ik kan voor elk van die 
bevoegdheden wel een voorbeeld geven 
waarbij we Vlaanderen in een nieuwe, 
betere richting hebben geduwd. Maar als 

ik écht een favoriet moet kiezen, dan kies 
ik voor de hervormingen in onze arbeids-
markt: meer maatwerk, meer activering en 
meer hulp voor wie het echt nodig heeft. 
En het bewijs is er dat het werkt: onze 
werkzaamheidsgraad zit nu al op 76 %. 
Dat is het cijfer dat we pas in 2020 zouden 
moeten bereiken.

Critici zullen zeggen dat dat aan de  
wereldeconomie ligt.
Hoe komt het dan dat Brussel en Wallonië 
die cijfers niet halen en wij wel? Het is heel 
simpel hoor: wij zijn erin geslaagd om onze 
arbeidsmarktinstrumenten te hervormen 
naar de flexibiliteit die de arbeidsmarkt 
vraagt. En om de volgende stap te zetten, 
zal er ook federaal wat moeten veranderen.

En naast de bevoegdheid werk?
Ik heb vier begrotingen in evenwicht 

bereikt, we hebben Vlaanderen naar de 
innovatieve top van Europa gebracht, we 
hebben de beste sportzomer ooit gehad, 
ik heb de milieu- en bouwvergunning 
samengevoegd …

Het is duidelijk, Philippe, je hebt een 
stevige bijdrage geleverd aan een beter 
Vlaanderen. Dank je wel voor je inzet!

Investeringen in Edegem
Als minister trok Philippe Muyters ook in heel wat Edegemse investeringsdossiers aan de kar. “De aanleg van de kunstgras- 
velden, de investeringen in sportsite Kattenbroek, het intergemeentelijk zwembad Den Bessem, de nieuwe turnzaal van 
Andreas Vesalius en de restauratie van Hof ter Linden: heel wat realisaties zijn mede te danken aan Vlaamse investeringen”, 
zegt afdelingsvoorzitter Hugo Van Bueren. “Ook in het Vlaams Parlement zal Philippe ongetwijfeld de Edegemse belangen 
behartigen.”

Op 5 oktober was het de Dag van de Leerkracht. Maar bij de N-VA 
hebben we geen speciale dag nodig om leerkrachten onze waarde-
ring te tonen. “Ik ben heel tevreden dat het Vlaams regeerakkoord 
het respect voor onze leerkrachten centraal stelt”, zegt schepen van 

Onderwijs Koen 
Michiels. “Sterke, 
gemotiveerde maar 
ook gewaardeerde 
leerkrachten zijn 
enorm sterke bouw-
stenen voor onze 
samenleving.  
Aan kinderen en 
jongeren mogen 
lesgeven is het 
prachtigste wat  
er bestaat.”

Elke dag Dag van de Leerkracht Koen Metsu in Europol
Veiligheid blijft de grote zorg van onze burgemeester 
en Kamerlid Koen Metsu. Als burgemeester is Koen 
daarvoor op gemeentelijk niveau verantwoordelijk. 
Maar we hebben ook nood aan een sterk internationaal 
veiligheidsbeleid. En ook daaraan werkt Koen  
voortaan mee. Als expert inzake terreurbestrijding 
werd hij in september namelijk verkozen tot lid  
van de parlementaire 
controlegroep van de 
Europese politiedienst 
Europol.

Proficiat, Koen,  
en veel succes!
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


