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ONTWAPEND - De ongelijke strijd
De aanslagen van 22 
maart 2016 zetten ons 
land in rep en roer. Het 
was een stresstest voor 
ons veiligheidsapparaat. 
Vandaag lijkt de dreiging 
geweken, maar niets is 
minder waar. Nieuwe 
islamterreur, de opmars 
van radicaal-links 
en rechts, nucleair 
terrorisme, bioterreur 
en cyberterrorisme maar 
ook georganiseerde 
misdaad blijven een 
groot gevaar.

Hoe gaat het intussen 
met de slachtoffers van 
deze gruwelijke aansla-
gen? In hoeverre is het 
Belgische veiligheids-
beleid veranderd sinds 
die dag? Welke (terroris-
tische) dreigingen mogen 
we in de toekomst 
verwachten? In ons 
boek Ontwapend - De 
ongelijke strijd maken 
co-auteur Julien De Wit 
en ikzelf een analyse van 
het verleden en blikken

we vooruit op de 
toekomst. 

Op basis van gesprekken 
met politie- en veilig-
heidsmensen, islam- 
en terreurexperten, 
nabestaanden van de 
slachtoffers en mijn eigen 
ervaring als lid van de 
commissie Binnenlandse 
Zaken, schetsen we de 
ontnuchterende stand 
van zaken. We lichten op 
een toegankelijke manier 
onder andere OCAD, de 
Staatsveiligheid, politie, 
Europol, Justitie en 

Defensie door en praten 
met getuigen en slacht-
offers. 

In Ontwapend leggen we 
niet enkel de problemen 
bloot, maar reiken we 
ook een langetermijn-
visie aan met concrete 
oplossingen. 

U kunt het boek kopen 
in de Standaard Boek-
handel in Edegem. Mijn 
deel van de opbrengst 
gaat naar de slachtoffer-
vereniging V-Europe.

Koen Metsu, burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger

Afscheid, dank en toekomst

Hoop blijft het kernwoord van 2021. We 
hopen dat het, wanneer u dit blad in 
de bus krijgt, na meer dan een jaar de 
goede kant opgaat met de coronacrisis 
en dat we geen derde golf moeten 
trotseren. We hopen dat de vaccinatie-
campagne op kruissnelheid zit en effect 
heeft. We blijven er met z’n allen het 
beste van maken. Hou het gezond. Hou 
het veilig.

Het leven gaat ondertussen verder. Ook 
in de politiek. Birre Timmermans nam op 
1 maart ontslag als schepen. Namens 
N-VA Edegem dank ik Birre voor haar 
jarenlange inzet. Ze wordt opgevolgd 
door Philippe Muyters, voorzitter van 
de gemeenteraad sinds 2013, Vlaams 
Parlementslid en tien jaar Vlaams minister. 
Zijn bevoegdheden publiek domein, 
mobiliteit en natuur zijn voor N-VA Edegem 
heel belangrijke thema’s: verbetering 
van voetpaden, fi etspaden en wegen, 
Edegem bereikbaar en tegelijk verkeers-
veilig maken voor alle weggebruikers. 
De natuur in onze gemeente maximaal 
vrijwaren is een andere uitdaging. 

We verwelkomen ook graag twee 
nieuwkomers, Axel Guldentops en Els 
Pauwels-Croegaert, en danken aftredend 
raadslid Guido Wallebroek. 

We wensen onze vernieuwde ploeg in het 
schepencollege en de gemeenteraad veel 
goesting, inspiratie en succes!

Hugo Van Bueren 
Afdelingsvoorzitter

Word nu lid van N-VA Edegem
Vlaanderen heeft u meer dan ooit nodig! 
Mail naar edegem@n-va.be of neem contact 
op met onze ledenverantwoordelijke Guido 
Wallebroek op 0475 77 83 46.

www.n-va.be/word-lid
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Birre, voor velen kwam je ontslag onverwacht. 

“Inderdaad. Maar wie mij beter kent, weet dat ik wat ik doe, ook 
goed wil doen. Door nieuwe uitdagingen in mijn job kon ik nog 
onvoldoende tijd besteden aan mijn schepenambt. Na heel lang 
nadenken heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt. Wat niet 
wegneemt dat het geen gemakkelijke beslissing was.”

Hoe heb jij je schepenambt publiek domein ervaren? 

“Ik werk in de human resources (HR). Ik heb dus heel veel moe-
ten leren, onder andere met hulp van mijn diensten. Maar ik ben 
zeer blij dat ik deze kans heb gekregen. Bij wegenwerken komt 
immers heel wat kijken. Informatie en overleg met de buurt-
bewoners, overleg over diverse nutsvoorzieningen, de riolerings-
maatschappij, het Vlaamse Gewest, De Lijn enzovoort.”

Welke projecten heb je kunnen realiseren tijdens je 

schepenambt? 

“Ik heb de heraanleg gecoördineerd van onder andere de 
Boerenlegerstraat, de Baron De Celleslaan en de Jan De Bodt-
laan, de Joe Englishstraat, een deel van de Minervawijk en het 
Sint Goriksplein en het Pieter Van Maldereplein.”

Van welk project heb je zelf het meeste voldoening?

“Ongetwijfeld de heraanleg van de Drie Eikenstraat van de Prins 
Boudewijnlaan tot de brug met de E19 in 2017. Het Vlaamse 
Gewest nam een groot deel van de kosten voor zijn rekening. 
De timing was daar heel cruciaal. Ook de omleidingen tijdens 
de werken, waarbij het UZA bereikbaar moest blijven voor de 
ambulances, waren niet simpel. Gelukkig hebben we met een 

uitstekende aannemer mogen werken en met gemotiveerde 
diensten, waardoor dit project heel vlot is verlopen.”

Wat heb je kunnen betekenen als schepen van Mobiliteit?

“Het mobiliteitsplan voor Edegem vind ik heel belangrijk. 
Veilige schoolomgevingen en verkeersveiligheid voor de fietsers 
zijn mijn grote bekommernissen. Zo heb ik heel enthousiast 
mee mijn schouders gezet onder het ondertussen stopgezette 
10 op 10-project van de provincie onder stimulans van N-VA-
gedeputeerde Luk Lemmens.”

Wat heb je kunnen doen voor de verkeersveiligheid op de 

Prins Boudewijnlaan?

“De conflictvrije verkeerslichten op de Prins Boudewijnlaan 
aan de kruispunten met de Drie Eikenstraat, het Kerkplein en 
de ontsluiting van de Kattenbroeksite met de verkeerslichten 
verbeteren de veiligheid van alle weggebruikers. Recent kwam er 
het verkeerslicht met drukknop voor fietsers en voetgangers bij 
aan Carrefour.”

Vind je het niet jammer dat je projecten die je mee hebt 

voorbereid, zoals de Hovestraat, niet zelf kan realiseren?

“Jawel. Dit was zeker een van de redenen waardoor ik lang heb 
getwijfeld over mijn beslissing. Anderzijds ben ik heel gelukkig 
dat Philippe Muyters mijn buitengewoon boeiende opdrachten 
overneemt. Ik heb er het volste vertrouwen in!”

Bedankt, Birre en veel geluk!

“Acht jaar heb ik mogen werken aan 
een mooier en veiliger Edegem”
Wat Birre Timmermans gedurende acht jaar gedaan heeft  voor Edegem, is niet min. We vroegen haar om een korte terugblik.

De heraanleg van het Pieter Van Maldereplein is één van de paradepaardjes van Birre Timmermans.

Veilige schoolomgevingen 
en verkeersveiligheid voor 
de fi etsers zijn mijn grote 
bekommernissen.”

Bedankt, 

Birre!

edegem@n-va.be
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We kennen je natuurlijk allemaal als CEO van Voka, Vlaams 

minister en voorzitter van de gemeenteraad. Waarom word je 

nu schepen?

“Omdat het mij gevraagd is (lacht). De puzzelstukjes vielen 
gewoon op de juiste plek voor mij. Ik ben altijd al betrokken 
geweest bij het lokale beleid: bij de uitbouw van onze afdeling, 
de opeenvolgende verkiezingsoverwinningen en als voorzitter 
van de gemeenteraad. Nu ik geen minister meer ben, kon ik dit 
engagement met veel plezier opnemen.”

Birre is je voorganger. Mogen we 

andere dingen verwachten?

“Birre heeft het fantastisch gedaan. Ze 
heeft echt haar stempel gedrukt op Edegem. 
Ik denk dat we als afdeling fier mogen 
zijn op het werk dat zij de afgelopen jaren 
geleverd heeft. Ik vind het jammer dat ze 
stopt, maar ze laat me ook een mooi lijstje 
na om verder af te werken. Dat is wat ik ga doen. We hebben 
nog vier jaar in deze bestuursperiode. Ik ga dus afwerken waar 
zij aan begonnen is.”

Je blijft voorzitter van de gemeenteraad. Is dat niet moeilijk als 

je zelf ook schepen bent?

“Dat is perfect te combineren. Ik ga me als voorzitter niet plots 
anders gedragen. Het blijft mijn taak om in de gemeenteraad 
de veelheid aan stemmen en visies aan bod te laten komen. 
Oppositie of meerderheid werden bij mij altijd op gelijke voet 
behandeld. Ik ga dat niet veranderen. En als er punten uit mijn 
eigen bevoegdheid behandeld worden, geef ik de voorzittershamer

even door aan burgemeester Koen Metsu. En die zal zijn rol als 
strenge maar rechtvaardige voorzitter dan met glans spelen.”

De oppositie verwijt het gemeentebestuur dat het een 

mannenclubje geworden is. Hoe zie je dat?

“Soms draait het gewoon zo uit. Van onze achttien N-VA-
gemeenteraadsleden zijn er zeven vrouwen en elf mannen. We 
zijn gestart met zeven schepenen, van wie vier vrouwen. Door 
omstandigheden is de situatie nu anders, maar in de toekomst 
zal het allicht weer wijzigen. Een uiterlijk kenmerk is alleszins 

nooit een criterium geweest voor ons. 
Het enige belangrijke is dat er altijd een 
bekwame ploeg staat. Sowieso blijft het een 
constante zoektocht voor élke partij om 
voldoende diversiteit en verjonging in de 
meest brede zin te hebben. Dat is niet 
alleen voor ons zo. En de N-VA heeft 
op dat vlak absoluut niet het slechtste 
trackrecord. Maar het klopt dat zoiets 

een constante inspanning is, met mij als een van de grootste 
supporters ervan.”

Waarop mogen de mensen je over vier jaar afrekenen?

“Dat ik gedaan heb wat ik beloofd heb. Ik ben iemand die altijd 
eerlijk zal zeggen wat kan en wat niet kan. Ik probeer altijd zo-
veel mogelijk mensen bij een beslissing te betrekken om ervoor 
te zorgen dat die gedragen is en ik ga mijn uiterste best doen 
om van Edegem een nóg mooiere gemeente te maken!”

Bedankt, Philippe en veel succes!

Veel 

succes, 

Philippe!

“Ik ga mijn uiterste 
best doen om 
Edegem nóg 
mooier te maken”
Op 1 maart legde Philippe Muyters de eed af 
als schepen van Mobiliteit, Publiek Domein en 
Natuur. De redactie van dit huis-aan-huisblad 
schoof bij Philippe aan tafel voor een interview.

Ik ben iemand die altijd 
eerlijk zal zeggen wat 
kan en wat niet kan.”
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Ons woonzorgcentrum: 
verleden, heden en  
toekomst
Directeur Myriam Claus neemt na bijna 42 jaar afscheid van 
Woonzorgnetwerk Immaculata. Voorzitter van Immaculata 
Brigitte Vermeulen-Goris ging bij haar langs voor een  
gesprek. 

Je begon in 1979 als maatschappelijk assistente en bent 

intussen al 32 jaar directeur. Hoe is Immaculata geëvolueerd 

naar het huidige vooruitstrevende woonzorgcentrum? 

“Ik geloof in de kracht van de openbare dienst. Dankzij onze 
hardwerkende teams is Immaculata een openbaar woonzorg-
centrum dat de concurrentie met de private woonzorgmarkt 
zeker aankan. 
Na een zelf 
opgebouwd 
trainings-
programma 
rond gastvrij-
heid evolueerde 
Immaculata 
tot een gastvrij 
en gastgericht 
woonzorgcentrum. De kracht van verandering zit ‘m in ver-
beeldingskracht. Geen kreten, maar ‘concreten’: uitvoerbaar en 
origineel. Een van de meest succesvolle en blijvende innovaties 
zijn de unieke biografische vitrines aan de kamerdeur van 
iedere bewoner.”

Wat is jouw visie op ouderenzorg?

“Iedere levensfase heeft charmes! Ook de laatste levensfase. 
Tenminste als je je omringd weet door mensen die je graag zien. 
Hier ligt misschien wel mijn belangrijkste verdienste. Iedere 
medewerker is er zich van bewust: niet enkel de bewoner maar 

de hele familie is onze klant. Een woonzorg- 
centrum groeit in co-creatie met familie. Familie 
is blij wanneer de bewoner zich goed voelt.”

Wat zijn de troeven van Immaculata in dit verhaal?

“Onze troeven zijn vooral de hartelijke 5B-zorg voor onze 
bewoners: zorg rond Bed, Bad, Broek, Boterham, Beweging. Maar 
ook de eigen keuken en een gemotiveerd Eten & Meer!-team dat 
elke lekkere keuzemaaltijd voor iedere gast uitserveert. Verder 
het eigen Museum E! in unieke samenwerking met MuHKA en 
een gezellig café Klets-Kop. En uiteraard onze mooie groene 
omgeving met het Hof ter Linden in onze achtertuin. Maar 
onze belangrijkste troef is de grandioze inzet van 250 mede-
werkers en 180 vrijwilligers.”

Op het einde van je loopbaan werd je nog geconfronteerd met 

de coronacrisis. Hoe heb je dit ervaren?

“Eens te meer blijkt dat communicatie belangrijk is, zowel met 
klanten als met personeel. Meer dan 50 nieuwsbrieven gingen 
de deur uit. Voor velen voelt het jaar als een verloren levensjaar. 
Voor ons: veiligheid eerst! 24 uur op 24 gemaskerde zorg met 
als doel ‘beschermen, overleven, verdriet voorkomen’. Hof-
felijkheid blijft continu de belangrijke tweede op onze priori-

teitenlijst, ook in coronatijden. Er zijn 
veel warme initiatieven opgezet. Ook 
het respect voor het zorgpersoneel is dit 
jaar gegroeid. Velen zijn diep gegaan in 
hun energiereserve.”

Wat is je toekomstwens voor het 

woonzorgnetwerk?

“Ik wens dat het woonzorgnetwerk 
jongeren inspireert om samen met  
babyboomers Immaculata steeds 
opnieuw heruit te vinden. Zo blijft 
Immaculata een up-to-date woonzorg-
centrum met hoge lokale waarde, dat 
steeds verrassend anders voor klanten 
wordt. En ik kijk alvast uit naar 2029:  
het jubelfeest voor 150 jaar openbare 

ouderenzorg. Eens de 175 jaar gevierd zijn, zijn babyboomers 
zelf geschiedenis. Dan zullen er geen grote rusthuizen meer zijn.” 

Bedankt, Myriam!

  Benieuwd naar het uitgebreide interview met Myriam Claus? 
U leest het op www.n-va.be/edegem.

Bedankt, 

Myriam!

Iedere medewerker is 
er zich van bewust: niet 
enkel de bewoner maar de 
hele familie is onze klant.”

Brigitte Vermeulen-Goris 
Schepen, voorzitter Immaculata

www.n-va.be/edegem
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Samen voor een proper Edegem
Zoals aangekondigd zijn we sinds begin februari bezig met de installatie van 81 nieuwe grotere straatvuilbakjes. Die hebben 
een inhoud van 300 liter en zijn uitgerust met een aangepaste metalen ring voor het doven van sigarettenpeukjes, die nu her 
en der onze gemeente ontsieren. “Mocht na enkele maanden evaluatie blijken dat er op bepaalde kritische plaatsen nood is aan 
bijsturing, dan zal dat uiteraard gebeuren”, zegt schepen van Omgeving en Afvalbeleid Albert Follens.

Misschien extra versterkt door een zekere 
coronamoeheid, blijkt wel al dat het voor 
sommigen niet duidelijk is dat deze straat-
vuilbakjes geen alternatief zijn voor gewoon 
huishoudelijk afval. Onze snuffelwachters 
zullen hierop strenger toezien, net als op 
zwerfvuil in het algemeen. Ook het camera-
toezicht wordt verscherpt. 

“Taferelen zoals we die onlangs zagen in 
Antwerpen, kunnen we niet dulden”, aldus 
de schepen. “Daarom vragen we met aan-
drang om je afval weer mee naar huis te ne-
men en al zeker niet in de natuur te dumpen. 
Dat laatste gebeurt helaas nog te vaak.”

Axel Guldentops legt eed 
af in gemeenteraad
Axel Guldentops volgt Birre Timmermans op 
als gemeenteraadslid. Axel heeft een technisch 
profiel, deed belangrijke professionele erva-
ring op in de veiligheidssector en is vrijwillig 
brandweerman. Ondanks zijn jonge leeftijd 
(28) is hij dus een echte versterking voor de 
N-VA-ploeg in de gemeenteraad!

Schepen van Omgeving en Afvalbeleid Albert Follens bij een van de nieuwe straatvuilbakjes.

Succes, 

Axel!

Bedankt, Guido Wallebroek!
Welkom, Els Pauwels-Croegaert!

Ouderdomsdeken van de 
gemeenteraad Guido Walle-
broek nam op 1 maart ontslag 
als raadslid. De medestichter 
van het voormalige Jeugdhuis 
Kruispunt versterkte in 2018 
onze lijst en zetelde gedurende 
twee jaar in de gemeenteraad. 
Guido blijft actief in het 
N-VA-bestuur als leden-
verantwoordelijke.

Bedankt, Guido!

Tweede opvolgster Els 
Pauwels-Croegaert legde 
op 1 maart de eed af als 
gemeenteraadslid. Sportieve 
Edegemnaars kennen Els ook 
als trouwste supporter van 
haar zoon, wielrenner Serge 
Pauwels. Met haar warme en 
enthousiaste persoonlijkheid 
is zij een aanwinst voor onze 
fractie.

  Veel succes, Els!
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Koen Metsu, burgemeester

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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