
Vrijetijdscentrum Kruispunt: 
een nieuw hart voor Edegem
Het nieuwe Vrijetijdscentrum Kruispunt in het hartje van Edegem nadert 
zijn voltooiing.

Het mooie, lichte en toegankelijke gebouw huisvest vanaf juli onze bibliotheek. 
Ook de medewerkers van de Edegemse vrijetijdsdienst – van jeugd en sport tot 
cultuur en toerisme – vinden er hun unieke werkplek. Voor de verenigingen 
zijn er verschillende vergaderlokalen beschikbaar. In de foyer of de prachtig 
aangelegde tuin van Huis Hellemans kan u genieten van een kop koffie of 
thee, terwijl u de krant of een goed boek leest.

Gebouw voor de toekomst

Het duurzame en energiezui-
nige gebouw in natuurlijke 
materialen heeft een groen 
dak, zonnepanelen en warmte-
pomp. Door de modulaire 
structuur kan het gebouw in de 
toekomst eventueel ook voor 
andere doeleinden dienen. 
Kortom, een gebouw voor de 
toekomst!

Schepen Koen Michiels is trots 
op deze realisatie: “Ik wil 
de collega’s in het gemeente-
bestuur van harte bedanken, net als alle betrokken medewerkers van onze 
diensten, de aannemer en de studiebureaus. En natuurlijk ook de architect, die 
Edegem met dit unieke gebouw op de kaart zet.”

  Wilt u meer weten? Verder in dit huis-aan-huisblad vindt u meer info en kan u al een 
blik werpen op de unieke architectuur. 

Beste Edegemnaar

Binnen het college, de gemeenteraad 
en de administratie zijn we volop aan 
het werken aan een fi jne activiteiten-
kalender voor het najaar. We hopen u 
snel weer te kunnen zien op de talrijke 
activiteiten die we tijdens de nazomer 
in Edegem willen organiseren als de 
virologische omstandigheden het 
toelaten. Het doet deugd om opnieuw 
initiatieven te kunnen opzetten. Het is 
zalig om te zien hoe de gemeente weer 
begint te bruisen.

We moeten nu grote stappen vooruit-
zetten. Stilaan maken de isolatie en 
eenzaamheid plaats voor bevrijding en 
jolijt. De toekomst in onze gemeente ziet 
er veelbelovend uit. Toch zijn er ook 
dingen die we moeten onthouden van 
deze coronacrisis. Zoals onze appreciatie 
voor de kleine dingen. We beseffen vaak 
te weinig hoe goed we het hier hebben, 
in ons prachtige Edegem. We laten ons 
soms net die ene keer te veel verleiden 
tot gezaag en geklaag, terecht of niet. 
Ik heb daarom een uitdaging voor ons 
allemaal: laten we de komende tijd ook 
vooral positiviteit verspreiden. Zeg eens 
dag tegen die wandelaar. Bedank eens 
die vuilnisman of -vrouw.

Wanneer je 
focust op het 
goede, wordt 
het goede 
beter.

Koen Metsu
Burgemeester 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

Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Wilt u meer info over Jong N-VA Edegem? Mail naar edegem@jongnva.be.

“Vanaf 5 juli bent u welkom in ons nieuwe vrijetijds-
centrum”, kondigt schepen van Onderwijs, Cultuur, 
Sport, Erfgoed en Toerisme Koen Michiels aan.

Hang zeker de Vlaamse Leeuw uit. 

Hebt u nog geen vlag? Mail dan naar 
edegem@n-va.be en wij bezorgen ze bij u thuis.

Vier 11 juli in Edegem!
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Vier instrumenten om de Vlaamse begroting te helpen
Net zoals bij talloze bedrijven hee�  de coronapandemie ook de � nanciën van Vlaanderen stevig onder druk gezet. Maar de 
Vlaamse Regering staat klaar om weer orde op zaken te stellen. Dat kan alleen maar omdat ze als enige regering in dit land de 
afgelopen jaren haar begroting onder controle hee�  gehouden.

Het is geen loze belofte. De Vlaamse Regering heeft vier instrumenten klaar om de rekeningen snel weer op orde te hebben:

•  Eerst is er de Vlaamse Brede Heroverweging: Vlaanderen gaat alle uitgaven kritisch tegen het licht houden en zich afvragen of 
ze die middelen niet efficiënter kan inzetten. Een titanenwerk als je weet dat de Vlaamse begroting meer dan 47 miljard euro 
bedraagt.

•  Sommige uitgaven zullen in de diepte onderzocht worden door een ‘spending review’, het tweede instrument. Daar zal gekeken 
worden of hetzelfde doel bijvoorbeeld niet op een andere manier bereikt kan worden. 

•  En om dubbele betalingen te filteren, werkt de Vlaamse Regering ook aan een subsidiedatabank.

•  Ten slotte wordt er gewerkt aan een uitgavennorm, zodat in goede tijden geld opzijgezet wordt voor wanneer het economisch wat 
minder gaat. 

“Dat laatste is echt een beetje mijn kindje”, zegt Vlaams Parlementslid Philippe Muyters. 
“Ik pleit er al lang voor en heb nu een aantal principes uitgewerkt waarvan ik hoop dat 
een brede meerderheid ze wil ondersteunen. Het is eigenlijk ook gewoon een kwestie van 
gezond verstand: net zoals iedereen spaart wanneer het goed gaat, moet de overheid in 
goede tijden ook reserves opbouwen. Het doel van de vier instrumenten is zo snel mogelijk 
opnieuw naar een begroting in evenwicht te evolueren. Dat is belangrijk omdat anders onze 
kinderen en kleinkinderen de putten van vandaag zullen moeten vullen.”

In goede tijden moet de overheid reserves opbouwen. 
Dat is een kwestie van gezond verstand.” 

Philippe Muyters, Vlaams Parlementslid

Jong N-VA Edegem gaat van start
Eind mei kozen de N-VA-leden jonger dan 31 jaar 
een nieuw bestuur voor een jongerenafdeling in 
onze gemeente. “We zijn een team enthousiaste 
Edegemnaren en hebben heel veel zin om ons in te 
zetten voor een nog meer bruisende gemeenschap”, 
zegt voorzitter Jimi Claeys.

In het oprichtingsmemorandum stellen de Jong 
N-VA'ers een aantal actiepunten voor. De tekst staat 
vol plannen om aan de slag te gaan met thema’s die 
jongeren aanbelangen, zoals onderwijs en duurzaam-
heid. Zo zullen ze maandelijks ploggen om zwerfvuil 
een halt toe te roepen. 

Het motto van onze jongeren luidt met een knipoog: 
“Naast bakken bier hebben wij ook bakken ambitie.”

edegem@n-va.be
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Gemeente redt Gastvrij Edegem
Mede door de coronacrisis stijgt het aantal mensen in armoede. Dat merken ze ook 
bij de sociale kruidenier en de voedselbank. De voedselbank ‘Gastvrij Edegem’ in de 
Schrans is al verschillende jaren een vaste waarde in onze gemeente. Het kerkbestuur 
besliste echter om de Schrans een nieuwe invulling te geven en liet aan Gastvrij 
Edegem weten dat zij binnenkort niet langer van deze locatie gebruik kunnen maken. 
Zeer eigenaardig, want laat de voedselbank nu net vanuit de parochie gestart zijn. 

Fijn onderkomen in gemeentehallen

“Als schepen van Sociale Zaken en verantwoordelijke voor het armoedebeleid kon ik 
dit natuurlijk niet laten gebeuren”, zegt Brigitte Vermeulen-Goris. “Samen met mijn 
collega-schepenen besliste ik dan ook om de voedselbank een onderkomen te geven in 
onze gemeentehallen. Een ruimte zal worden vrijgemaakt zodat ze binnen afzienbare 
tijd kan verhuizen. Gemeenteraadslid en vrijwilliger bij de voedselbank Rudi Dias is 
alvast begonnen om de nodige rekken en benodigdheden te voorzien, zodat het een fijn 
en praktisch onderkomen zal worden.”

Zomerse speelpret
De zomer staat voor de deur en daar hoort meer dan ooit buitenspelen bij. Edegem hee�  op dat gebied heel wat te bieden.

• Speelpleinwerking SPED
Onze laagdrempelige speelpleinwerking 
SPED zal tijdens de zomermaanden 
traditiegetrouw weer heel wat kinderen 
veel speelplezier bezorgen. Met grote dank 
aan onze vele enthousiaste vrijwilligers. 
Speellocatie blijft de vertrouwde, maar 
ondertussen in een nieuw jasje gestoken 
Hangar 27. En dit zoals vorig jaar aange-
vuld met het naastliggende lokaal van de 
Elsdonk Oud Scouts.

• Nieuw speelpleintje Hazelbos
In overleg met de buurt en school werd de 
groene ruimte uitgerust met een uitdagend 
speellint, een korfschommel en enkele 
doelpalen. Bij de officiële inwijding met 
‘magisch speelzand’ bleken de kinderen uit 
de buurt alvast erg enthousiast.

•  Speelplein De Mispelaert aan de Willem 
Herreynstraat in nieuw jasje

Een klimparcours, klauterbaan, duikelrek, 
schommels en een speelhuisje geven de 
speelzone de opfrissing die ze verdient. 

• Skatepark Meihof 
Het skateterrein aan het Meihof kreeg een 
vernieuwde grote flatbank. 

• Zomerscheurkalender 
De 6- tot 12-jarigen die zich liever thuis 
amuseren, krijgen een heuse zomer-
scheurkalender vol interactieve en 
originele uitdagingen en activiteiten.

Dankzij schepen van Lokaal Sociaal 
Beleid Brigitte Vermeulen-Goris kan de 
voedselbank een doorstart maken in de 
gemeentehallen. 

Zomerschool in Edegem
Door corona en de sluiting van de scholen hebben heel wat kinderen het 
moeilijk gehad om de voorziene leerstof op te nemen. Daarom zal Edegem 
voor de eerste maal een zomerschool inrichten, en dat van 12 tot 16 juli en 
van 23 tot 27 augustus. “De zorgcoördinatoren van de Edegemse scholen 
zullen bepalen welke kinderen met een leerachterstand in aanmerking 
komen”, vertelt onderwijsschepen Koen Michiels. “De opstart van de 
zomerschool organiseren we in samenspraak met alle onderwijsnetten in 
onze gemeente. Voor de kinderen van de lagere school zal die plaatsvinden 
in de muziekacademie, voor de eerste graad van het secundair onderwijs 
in het KTA da Vinci en in het OLVE-college.”

Schepen van Jeugd Lawrence Vancraeyenest is 
ervan overtuigd dat de Edegemse kinderen een 
mooie zomer zullen beleven. 
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Edegem treedt streng op tegen zwerfvuil en sluikstort
Schepen van Afvalbeleid Albert Follens maakt van de aanpak van zwerfvuil en sluikstort een speerpunt. Nieuwe openbare 
vuilnisbakken zijn een deel van de oplossing. Maar wie hardnekkig blij�  sluikstorten, mag zich aan een boete verwachten. 

In Edegem stonden 250 vuilbakjes van 50 liter. Ondanks 
frequente lediging bleken bepaalde bakjes steeds overvol, met 
zwerfvuil tot gevolg, terwijl zowat de helft van de bakjes leeg 
tot halfleeg bleek. Op basis van deze analyse beslisten we op 
92 strategische plaatsen uniforme semi-ondergrondse containers 
van 300 liter te plaatsen. Door de 27.600 liter opvangcapaciteit 
ledigt een gespecialiseerde firma slechts tweewekelijks alle 
bakjes in één ronde. Daardoor kunnen de eigen diensten zich 
nu focussen op het opruimen en beboeten van zwerfvuil en 
sluikstort.

Pijnpunten na eerste evaluatie

Extra versterkt door de coronaproblematiek leidde de voorziene 
capaciteit toch nog tot overlopende vuilbakken op drukke 
plaatsen als Hof ter Linden en Fort 5. Daar verdubbelden we 
daarom de capaciteit. Bij opruimacties op dagelijkse basis 
stelde schepen Albert Follens bovendien vast dat sommige 
medeburgers een nokvolle zak afval door de daartoe niet 
bestemde kleine opening proppen. Daardoor ontstaat de 
indruk dat de vuilbak overloopt. Andere voorbijgangers 
menen daarom het recht te hebben hun afval achter te laten 
naast de (in hun ogen volle) container, hoewel er soms binnen 

hun gezichtsveld een volgende staat.

Wie niet horen wil, moet voelen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelde onlangs 
“De tijd van sensibiliseren is gedaan. Wie koppig blijft sluikstor-
ten, moet dat in zijn portemonnee voelen.” Eens alle containers 
geplaatst zijn, zal de gemeente strenger optreden. Wie daarna 
nog betrapt wordt op sluikstorten, krijgt een boete.

Meer respect en duurzaamheid

“Sluikstorters gedragen zich als respectloze burgers tegen-
over al wie hun smurrie moet opruimen: gemeentewerkers, 
vrijwilligers, ophalers van een privaat bedrijf. We kunnen in 
of naast onze vuilbakken niet langer schoenen, kaarsen, volle 
yoghurtpotten … tolereren, afval dat met zekerheid niet op het 
openbaar domein is ontstaan”, zegt Albert Follens. “Daarom 
is onze boodschap duidelijk. Laat je afval niet zomaar achter. 
Gooi het niet-recycleerbare afval in een van de openbare 
vuilbakken en neem wat recycleerbaar is, zoals flessen, blikjes, 
papier en karton, mee naar huis om het daar te sorteren. Zo 
draag je bij tot meer duurzaamheid.”

"We tolereren niet langer dat 
afval zomaar naast een vuilbak 
wordt gegooid”, zegt schepen 
van Afvalbeleid Albert Follens. 

Wist u dat … met de jaarlijkse kostprijs van zwerfvuil in Edegem 
2,5 kilometer voetpad aangelegd kan worden? 
Het opruimen en verwerken van zwerfvuil kostte in 2019 voor alle Vlaamse gemeenten samen 144,3 miljoen euro, wat op 22 euro 
per inwoner neerkomt. Ondanks alle sensibiliseringscampagnes is dat een toename met 14 procent ten opzichte van 2017. Voor de 
22.000 inwoners van onze gemeente betekent dit dus een totaal vermijdbare jaarlijkse kost van 0,5 miljoen euro. Daarmee zou je 
jaarlijks meer dan 2 kilometer voetpad kunnen aanleggen.

www.n-va.be/edegem
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Vrijetijdscentrum Kruispunt: meer weten?
Duurzaam gebouw in 
een bruisend centrum
De huidige bibliotheek was niet meer 
geschikt en de eigenaar wilde het gebouw 
renoveren. De gemeente huurde dit pand 
en was dus al jaren op zoek naar iets 
anders. We kozen voor deze locatie omdat 
het vrijetijdscentrum, midden in het 
dorpscentrum, onze mooie gemeente nog 
meer zal laten bruisen.

Nieuwe technieken

Een onafhankelijke jury koos de architect, 
die een prachtig én duurzaam ontwerp 
maakte. Kruispunt is een ecologisch 

gebouw. Een volledige houtstructuur met 
een nieuwe techniek en geothermische 
warmtepompen zorgen ervoor dat de 
Europese energienormen met gemak 
worden behaald. 

Kruispunt van ideeën

De naam Kruispunt is het resultaat van 
een ruime bevraging van adviesraden 
en inwoners. Kruispunt bouwt enerzijds 
voort op het verleden, als naam van het 
vroegere jeugdhuis. Anderzijds sluit de 
naam naadloos aan bij het opzet van de 
nieuwe vrijetijdswerking: een kruispunt 
van ideeën, mogelijkheden en meningen.

Een gebouw voor de 
toekomst
Voor dit huis-aan-huisblad had ik het 
voorrecht om met schepen Koen Michiels 
het spiksplinternieuwe gebouw te mogen 
bezoeken: nog leeg! Klaar om te worden 
ingericht. Klaar voor de langverwachte 
verhuis van onze bib.

Als N-VA-voorzitter ben ik gelukkig en 
trots. Gelukkig dat we onze verkiezings-
beloftes hebben waargemaakt, trots op 
wat het vrijetijdscentrum is geworden: 
een prachtig, tijdloos en toekomstgericht 
gebouw, mooi ingepast in het hartje 

van Edegem. Uit de grond van mijn 
hart wil ik de trekker van het project, 
schepen Koen Michiels, bedanken. Zijn 
jarenlange inzet en energie hebben tot 
een schitterend resultaat geleid waar 
alle Edegemnaren de vruchten van 
plukken. Ook een woord van dank aan 
Groen en Open Vld, onze partners in 
de vorige legislatuur.

Op 5 juli zal alles in orde zijn voor 
de opening. We mikken op september 
voor een grotere feestelijke inhuldiging. 
Hopelijk kruisen onze wegen weldra in 
Kruispunt.

Hugo Van Bueren, voorzitter N-VA Edegem

Wegwijzer voor vrijetijdsbeleving
Vrijetijdscentrum Kruispunt wil de wegwijzer zijn voor 
vrijetijdsbeleving in en rond Edegem. Om dat waar te 
maken, baseren we onze werking op vier waarden:

 ONTMOETEN beleven. We bewandelen nieuwe wegen 
die navolging kunnen krijgen bij partners. Onze 
vaste kwalitatieve topactiviteiten behouden we en 
steken we jaarlijks in een nieuw kleedje.
 SAMEN doen. We ondersteunen activiteiten van 
verenigingen, individuen, partners en andere 
gemeentediensten, maar zonder dat wij hun plaats 
innemen.
 OPEN toegankelijk. We werken voor alle doelgroepen 
een kwalitatief aanbod uit dat het regionale aanbod 
en dat van onze verenigingen aanvult. 
 WEGWIJS maken. We werken samen en communice-
ren eenduidig als één vrijetijdsdienst. De unieke 
vrijetijdsbalie functioneert als portaal voor de hele 
vrijetijdsbeleving in Edegem en de regio.

Vrijetijdscentrum Kruispunt gaat digitaal
•  NIEUWE WEBSITE: WWW.VTCKRUISPUNT.BE
Het nieuwe vrijetijdscentrum wordt ook digitaal een kruispunt tussen 
onze vrijetijdsdiensten. Via de nieuwe vrijetijdswebsite bundelen we al 
onze onlinedienstverlening rond bibliotheek, sport, cultuur, wijkwerking 
en jeugd en maken we ze toegankelijker.

•  ONLINE BIB EN DIGITALE UITLEENBALIES
We stappen over op het Vlaamse bibliotheeksysteem Wise, met als 
doel alle bibliotheken in Vlaanderen met elkaar te verbinden en de 
onlinedienstverlening nog te verbeteren. Bovendien kiezen we voor 
een uitbreiding van de elektronische uitleenbalies, waar bibliotheek-
gebruikers zelf hun ontleende zaken kunnen in- en uitscannen.

•  GRATIS WIFI
Na de vernieuwing van het gemeentelijke wifinetwerk vorig jaar is 
het snelle ‘WiFi4EU-publieksnetwerk’ ook gratis beschikbaar in het 
nieuwe vrijetijdscentrum. Dat wordt zo bij uitstek een plek van digitale 
connectiviteit.

Voorzitter Hugo Van Bueren en schepen Koen Michiels.
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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