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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

EDEGEM

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste Edegemnaar
2019 was een belangrijk jaar voor de N-VA én voor uw 
gemeente. Na onze verkiezingsoverwinning op 14 oktober 
vorig jaar hebben we een zo sterk mogelijke ploeg samen- 
gesteld om uw gemeente te besturen. 

Hard werken op alle bestuursniveaus
Gelijktijdig met de voorbereiding van de nieuwe bestuurs- 
periode vonden op 26 mei de verkiezingen plaats voor het 
Vlaams, federaal en Europees parlement. De N-VA behaalde 
in Edegem een zeer mooi resultaat, met een uitzonderlijk 
aantal voorkeurstemmen voor de twee Edegemse kandidaten. 
In oktober startte de nieuwe Vlaamse Regering onder  
leiding van minister-president Jan Jambon. En ook uw 
N-VA-verkozenen in het federaal parlement zijn ondertussen 
zeer actief ondanks de regering in lopende zaken. 

Zuinig, verantwoordelijk en vooruitziend
Ondertussen heeft ons gemeentebestuur hard gewerkt om 
tegen het einde van het jaar een goed, doordacht en even-
wichtig meerjarenplan aan de gemeenteraad voor te leggen. 
Onder het motto van een zuinig, verantwoordelijk en voor-
uitziend beleid, werd een reorganisatieplan uitgewerkt. Dat 
was noodzakelijk om de personeels- en werkingsmiddelen 
van onze gemeente op eenzelfde niveau te brengen als dat 
van vergelijkbare gemeenten.

Investeren zonder belastingverhoging
We willen immers zonder belastingverhoging voor de 
Edegemnaar verder kunnen investeren in uw gemeente. We 
investeren onder meer in: 
• veilige voetpaden en een betere fietsinfrastructuur;
• buitenschoolse kinderopvang; 
• een goed onderhouden gemeentelijk patrimonium;
• groene open ruimte;
• warme wijken en zorg voor onze ouderen;
•  een duurzame en nette gemeente met een strenge aanpak 

van zwerfvuil en sluikstorten.

Onze ploeg in het gemeentehuis gaat samen met het hele 
N-VA-bestuur aan de slag om uw gemeente beter te maken 
voor u én de toekomstige generaties Edegemnaars. 

Namens N-VA Edegem wensen wij u heel fijne feestdagen en 
het allerbeste voor 2020 toe. 

Hugo Van Bueren
Afdelingsvoorzitter

Koen Metsu
Burgemeester
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Klink samen met de N-VA 
op het nieuwe jaar

Zaterdag 18 januari 
vanaf 19 uur

Ter Elst

Inschrijven via edegem@n-va.be

Driekoningenoptreden 
Vevasco voor N-VA Edegem

Zaterdag 4 januari 
om 17 uur

Theater Cartouche 
Strijdersstraat 67, 2650 Edegem

De opbrengst gaat naar lokale goede doelen!  
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Jaaroverzicht N-VA Edegem

Zondag 3 februari: Aperitiefgesprek 
met beklijvende getuigenis van Darya 
Safai. Een geslaagde nieuwjaars- 
receptie in Ter Elst. 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 september:  
Plantjesverkoop ten voordele van Kom op 
tegen Kanker. Zondag 24 november: Heel wat N-VA- 

schepenen en gemeenteraadsleden deden 
mee aan een actie van Natuurpunt. Ze zetten 
hun beste beentje voor aan de Edegemse 
beekvallei, waar voormalige graslanden worden 
omgevormd tot een ecologisch waardevol bos.

Dinsdag 1 oktober: Met N-VA Edegem naar 
het partijcongres in Antwerpen over deelname 
aan de Vlaamse Regering.

Vrijdag 15 februari: Verkiezing van het nieuwe bestuur van 
N-VA Edegem.

Zondag 12 mei: Psycholoog 
prof. dr. Wouter Duyck over het 
Vlaamse onderwijs in Ter Elst 
voor N-VA Edegem samen met 
elf andere afdelingen.

Zondag 26 mei: Vlaamse, federale 
en Europese verkiezingen. Met 
topscores voor Koen Metsu en 
Philippe Muyters.

Donderdag 23 mei: Minister-president  
Geert Bourgeois komt met goed nieuws naar 
Edegem. De Vlaamse Regering kent een 
subsidie van 2,3 miljoen euro toe voor de 
restauratie van het kasteel Hof ter Linden.

Maandag 7 januari: Start van de nieuwe 
gemeenteraad met de eedaflegging van de 
gemeenteraadsleden en de aanduiding van 
de schepenen en voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst.

Zaterdag 31 augustus: N-VA Edegem 
op de jaarmarkt.

Maandag 11 november: Herden-
king van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog samen met de Vlaamse 
Vredesvereniging VOS, die dit jaar 
honderd jaar bestaat.
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N-VA maakt van goed begaanbare voetpaden een prioriteit
De voorbije jaren zijn er al heel wat voetpaden vernieuwd, recent nog in de Ter Borchtlaan, de Elsenborgh- 
laan en de Den Eeckhofstraat. Maar het werk is nog niet af: ook deze bestuursperiode steken we heel wat 
voetpaden in een nieuw jasje. Het gemeentebestuur voorziet extra budget om meer straten en voetpaden te 
kunnen opwaarderen. 

Het eerste project dat aan bod komt is het deel van de Ernest Jouret- 
laan tussen het Sint Goriksplein en Tweebunder. De vernieuwing 
van dat voetpad – een doorn in het oog van velen – ligt al lang op 
tafel. De gezonde, majestueuze bomen blijven bij de vernieuwing 
behouden: ze zorgen voor verkoeling en onderscheiden de dicht- 
bebouwde omgeving van ‘de stad’. De wortels van de bomen, die het 
voetpad omhoog doen komen, pakken we wel aan. Om opdruk van 
het voetpad langer tegen te houden, werken we met een ander type 
stenen en een ander legverband. Waar mogelijk vergroten we ook de 
plantvakken, zodat het water beter in de bodem kan dringen.

Prioriteitenlijst
“Met de vernieuwing van de Ernest Jouretlaan maken we een van de slechtste voetpaden van Edegem 
weer begaanbaar”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbaar Domein Birre Timmermans. “Maar daar 
blijft het natuurlijk niet bij. Ook de Mortselstraat en de Pelgrim worden bij de volgende aanbesteding 
aangepakt. Daarna gaan we opnieuw oplijsten welke straten prioritair zijn.”

Ligt in een bepaalde straat het voetpad er echt slecht bij? Laat het weten. Samen met de diensten 
bekijken we of de straat in aanmerking komt voor een vernieuwing. 

Sterk Vlaams regeerakkoord, voor Vlaanderen én Edegem
Op 2 oktober legde de nieuwe Vlaamse Regering de eed af. “We hebben een goed Vlaams regeerakkoord, 
met duidelijke keuzes en veel sociale accenten”, zegt Philippe Muyters, die na de start van de nieuwe  
regering zijn zetel in het Vlaams Parlement echt kon opnemen.

Ook voor Edegem, en bij uitbreiding alle 
lokale besturen, zit er veel goeds in het 
regeerakkoord. Vlaanderen komt tussen in 
de pensioenfactuur van de gemeente en de 
middelen voor de gemeenten blijven jaar-
lijks met 3,5 procent groeien. Nieuw is een 
financiële stimulans voor gemeenten die 
hun open ruimte maximaal willen bewaren. 
“De nieuwe Vlaamse Regering zorgt er op  
die manier voor dat de gemeentebesturen 
voldoende middelen krijgen om in te 
zetten voor hun inwoners”, zegt Philippe 
Muyters.

Jobbonus
De Vlaamse Regering wil de komende 
jaren meer mensen aan het werk helpen. 
“Daarvoor voorziet ze onder meer een 
jobbonus voor de laagste lonen en extra 
geld voor innovatie, zodat bedrijven jobs 

kunnen creëren”, legt Philippe uit. “We 
willen ook een warm Vlaanderen, dus 
komt er meer geld voor kinderopvang en 
voor welzijn. En door te investeren in meer 
bos en natuur, werken we aan een groen en 
gezond Vlaanderen.”

Begroting in evenwicht
Omdat ook een financieel gezond  
Vlaanderen heel belangrijk is, zorgt de 
regering vanaf 2021 voor een begroting  
in evenwicht. In de commissie Financiën 
en Begroting zal Philippe Muyters die 
begroting extra goed opvolgen. “Want  
we mogen de factuur niet doorsturen  
naar onze kinderen en kleinkinderen”, 
benadrukt Philippe. Hij zal in het  
parlement tot slot ook zijn grote liefde 
sport en buitenlandse handel van nabij 
volgen.

De N-VA heeft opnieuw gezorgd voor een 
gezond akkoord, waardoor Vlaanderen 
er weer wat beter zal uitzien. Heel N-VA 
Edegem wenst Jan Jambon en zijn ploeg 
veel succes!

  Bij de heraanleg van de Jan de Bodtlaan hielden we zoveel mogelijk 
rekening met de wensen van de betrokken bewoners.

  Vlaams Parlementslid Philippe Muyters.

  Birre Timmermans, schepen van 
Mobiliteit en Openbaar Domein
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


