
Beste Edegemnaar,

2021 is voor velen onder ons niet 
gemakkelijk geweest. Aan allen die 
geconfronteerd werden met ziekte en 
verlies, ons oprecht medeleven. En ons 
diepe respect voor iedereen die zich 
heeft ingezet in de zorg in ruime zin. Niet 
het minst voor de ontelbare vrijwilligers 
die de succesvolle vaccinatiecampagne 
in onze Zuidrand mogelijk maken.

Een korte tijd hebben we kunnen genie-
ten van het ‘normale’ leven en hebben 
we kunnen feesten, zoals op onze unieke 
jaarmarkt. Maar de strijd tegen het virus 
blijft meer dan ooit acuut, ook om onze 
gezondheidszorg in stand te houden. Wie 
geconfronteerd wordt met een ernstige 
ziekte, tegenslagen en verlies mag niet in 
de kou komen te staan. 

Voor 2022 wens ik u en allen die u lief 
zijn het allerbeste toe op het vlak van 
gezondheid, maar ook veel geluk, gezel-
ligheid en genegenheid. Verder wens 
ik dat we met z’n allen met de nodige 
voorzorgen het gewone leven kunnen 
verderzetten. En dat we naast studie en 
werk kunnen genieten van sport, spel, 
ontspanning en cultuur. Onze kinderen 
en jongeren wens ik dat ze in 2022 echt 
jong kunnen zijn. Onze ouderen wens 
ik dat we van elkaar mogen blijven 
genieten.

Wij zullen ons als bestuurders van deze 
mooie gemeente blijven inzetten om 
Edegem warm, gezellig en aangenaam 
te houden, met respect voor natuur en 
milieu. 

Koen Metsu
Burgemeester

Ik wens u een bruisend verenigingsleven, een 
gezond familieleven en een mooi cultureel leven. 
Voor alle leerlingen en leerkrachten een fantastisch 
tweede deel van het schooljaar. We leren immers 
niet voor de school, maar voor het latere leven, zei 
Seneca al. Voor iedereen: een gelukkig 2022!

Ik wens u een jaar vol gezondheid en schoonheid, voor uzelf én alle 
Edegemnaren. Ik beloof u dat we u daarbij zullen helpen: we rijden 
het gras tijdig af en vernieuwen kilometers van onze voetpaden, 
zodat u weer volop kan stralen.

Ik wens u een jaar vol warmte en nabijheid. Samen met 
al onze inwoners genieten van een wandelingetje, een 
fietstocht of een gezellige bijeenkomst. Kortom: een jaar 
vol kleine gelukjes. 

Beste Edegemnaar,

Wanneer u dit blad in de brievenbus vindt, staan de feestdagen voor de deur. 
Op het moment dat het in druk ging, hadden we geen idee over de evolutie van 
de coronacrisis, waarvan we hoopten dat het ergste achter de rug zou zijn. Dat 
is helaas niet zo. Daarom wens ik dat de strijd tegen de pandemie onze harten 
en onze geesten niet verdeelt. Samen vinden we de kracht om de uitdagingen 
aan te pakken. Wij wensen u mooie en gezellige feestdagen 
en voor u en allen die u dierbaar zijn een goede 
gezondheid, warmte en veel geluk in 2022!

N-VA Edegem wenst u het 
allerbeste voor het nieuwe jaar

Hugo Van Bueren
Voorzitter N-VA Edegem

Koen Michiels
Eerste schepen

Philippe Muyters
Voorzitter gemeenteraad 
en schepen
Voorzitter gemeenteraad 

aan te pakken. Wij wensen u mooie en gezellige feestdagen 

Voorzitter N-VA Edegem
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Denk mee na over de toekomst! 
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

Wilt u op de hoogte blijven 
van de activiteiten van 
N-VA Edegem? 

Kijk geregeld op onze website: 
www.n-va.be/edegem 

Voor velen, van jong tot ouder, is 2021 een jaar van hoopvol zoeken gebleken. Tussen vrijheid en veiligheid, 
tussen onszelf en de gemeenschap. Laat 2022 het jaar worden waarin we weer kunnen bouwen: aan een normale 

jeugd- en wijkwerking, aan slimme en hybride werkvormen en aan een vernieuwde en geoptimaliseerde infra-
structuur. Ik wens iedereen een gezond 2022 waarin we samen investeren in onszelf en onze samenleving.

Zwerfvuil en sluikstort behoren tot de top drie van de klachtenlijsten in Vlaanderen. Daarom investeerde 
het lokaal bestuur in 2021 zo’n 100.000 euro in een honderdtal nieuwe grotere straatvuilbakken, even-
wichtig over onze gemeente verdeeld. Sommigen gebruiken de ruime omgeving van die vuilbakken als een 
stortplaats, zonder respect voor wie hun troep moet opruimen. Omdat we allen een net en proper Edegem 
wensen in 2022, zal het bestuur niet alleen blijven sensibiliseren, maar ook de focus leggen op een aange-
scherpt handhavingsbeleid. Een oud Chinees spreekwoord indachtig waarbij ‘het beter is een kaars te 
ontsteken dan te klagen over de duisternis’, wens ik allen een gezond en voorspoedig 2022!

Mijn wens voor 2022 is een goede gezondheid en geluk voor al onze Edegemnaren. 
Mijn extra wens en droom is dat al onze inwoners die in de herfst van hun leven 
zijn in 2022 weer onbezorgd en in goede gezondheid kunnen samenkomen met 

hun familie, vrienden en kennissen. Samen met het hele team van ons woonzorg-
netwerk proberen we die droom alle dagen waar te maken. Mijn dankbaarheid 

gaat dan ook speciaal naar hen uit voor de inspanningen die zij in moeilijke 
coronatijden voor onze zorgbehoevende ouderen hebben geleverd. 

Inspirerend aperitiefgesprek over het 
toekomstcongres van de N-VA 
Zondagvoormiddag 14 november waren bijna 200 geïnteresseerden 
present in het auditorium van Ter Elst. N-VA-ondervoorzitter Valerie 
Van Peel lichtte met vuur het concept van het congres toe. 

Het wordt een ideeëncongres 
met betrokkenheid van de leden 
van de N-VA en met inbreng van 
deskundigen uit diverse sectoren 
en betrokkenen uit het werkveld. 
Bedoeling is inzichten te verrui-
men en een visie te ontwikkelen 
op vijf grote thema’s: Duurzaam 
Vlaanderen, Veilig en kordaat 
Vlaanderen, Welvarend Vlaande-
ren, Warm Vlaanderen en Staat 
van Vlaanderen.

Valerie Van Peel, Philippe Muyters en Koen Metsu behandelden hun 
thema’s: respectievelijk warm en sociaal Vlaanderen, innovatie en vei-
ligheid. Ze beantwoordden vragen over onder andere de pensioenen, de 
arbeidsmarkt en de renovatiemaatregelen van de Vlaamse Regering.

Noteer alvast in uw agenda

Zaterdag 12 maart, 17 tot 20 uur

Panelgesprek over energie
Hotel Ter Elst

De kernuitstap, het al dan niet vergunnen van gas-
centrales, de klimaatmaatregelen van de Vlaamse 
Regering en de verhoging van de energieprijzen 
komen bijna elke dag ter sprake.

Wilt u meer weten over de visie van de N-VA op 
onder meer de kernuitstap en over het Vlaamse 
klimaatbeleid? Kom dan naar het panelgesprek met 
de energie-experten van de N-VA. 

Brigitte Vermeulen-Goris
Schepen en voorzitter 
woonzorgnetwerk en bijzonder 
comité voor de sociale dienst

Bert Wollants
Kamerlid

Andries Gryffroy
Vlaams 

Parlementslid

Zuhal Demir
Vlaams minister 

van Energie

Lawrence Vancraeyenest Lawrence Vancraeyenest 
Schepen Albert Follens

Schepen 

edegem@n-va.be
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Edegem roept Fiberklaar op het matje
Een aantal Edegemnaren kreeg recent te maken met agressieve en misleidende verkoopstechnieken van Fiberklaar en 
Proximus. Fiberklaar is volop bezig om een glasvezelnetwerk aan te leggen en wil de kabels ook doortrekken tot bij de 
mensen thuis. Uiteraard kiest u als eigenaar zelf of u die stap al wil zetten of niet. 

Als gemeentebestuur geloven we dat 
glasvezel (of fiber) het netwerk van de 
toekomst is. De internetverbinding die 
te pas en te onpas wegvalt, lang moe-
ten wachten op een download … Met 
glasvezel is dat allemaal verleden tijd. 
Glasvezel zorgt voor een stabiele ver-
binding die gegevens razendsnel kan 
versturen. Bovendien kunnen we er nog 
jaren mee voort. Net daarom besloten we 

om Fiberklaar de mogelijkheid te bieden 
om onze gemeente klaar te maken voor 
de toekomst.

Onderhandelingen gestaakt
Maar misleidende informatie en agressieve 
verkooptechnieken, en met momenten 
zelfs ronduit verkeerde communicatie, 
kunnen natuurlijk absoluut niet door de 
beugel. Daarom hebben we de besprekin-

gen voorlopig gestaakt. Pas als Fiber-
klaar en Proximus kunnen garanderen 
dat ze correct communiceren naar onze 
inwoners én als ze waarborgen dat alle 
voetpaden na de werken opnieuw goed 
aangelegd zullen worden, zetten we de 
onderhandelingen verder. 

Philippe Muyters
Schepen van Publiek Domein

Edegem bevestigt samenwerkingsovereenkomst ‘Beleefbare open ruimte Zuidrand’

In oktober ondertekende schepen Philippe Muyters namens de gemeente Edegem 
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst ‘Belee� are open ruimte in de 
Zuidrand’. Ook Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir ondertekende het charter.

Op initiatief van de provincie werken 
Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, 
Hove, Kontich, Lint, Mortsel, de Vlaamse 
overheid en diverse partners sinds 2011 
samen om in de Zuidrand een aaneenge-
sloten, beleefbare open ruimte tot stand te 
brengen. Akkers en weiden, bosgronden 
en hoeves werden aangekocht en gevrij-
waard, trage wegen aangelegd of hersteld. 

Open ruimte verbinden
Na tien jaar mag het resultaat eens worden 
getoond. “In deze streek is er 5.108 hectare 

open ruimte. Dat is zestig procent van de 
totale oppervlakte. Het enige probleem is 
dat die ruimte sterk versnipperd is. Het is 
onze uitdaging om ze bij elkaar te bren-
gen met zogenaamde groene en blauwe 
verbindingen”, vertelt N-VA-gedeputeerde 
Luk Lemmens. 

Als wandelaar en fietser kan u de Zuidrand 
verkennen met een mooie wandelkaart en 
een leuke fietskaart met vijf mooie fiets-
routes. U kan ze aanschaffen in het 
gemeentehuis en in het VTC Kruispunt.  Luk Lemmens, gedeputeerde

Jong N-VA Edegem blikt vooruit op een 
bruisend 2022
De bestuursleden van Jong N-VA Edegem bezoeken deze maand de 
kerstmarkt op het Gemeenteplein en houden aansluitend een caféavond. 
Ze kijken samen terug op een geslaagd eerste half jaar en blikken vooruit 
op de agenda van 2022. Jullie mogen zich in het voorjaar alvast aan tal van 
interactieve activiteiten verwachten.

In naam van heel Jong N-VA Edegem wens ik alle 
studenten naast een zalig Kerstmis en een gelukkig 
nieuwjaar, vooral veel succes met de voorbereidingen 
op de januari-examens.

Jimi Claeys 
Voorzitter Jong N-VA Edegem

Vlaamse Vredesvereniging op 
11 novemberherdenking
Telkens het jaar ten einde loopt, drukken heel 
wat mensen de hoop uit op vrede en geluk. Dat 
gevoel was er ook tijdens de 11 novemberherden-
king waar VOS-Edegem, de Vlaamse Vredesver-
eniging, ingetogen aan deelnam. Polet Bauwens 
las namens VOS een aangrijpende tekst voor ter 
herinnering aan de Vlaamse frontsoldaten die 
aan het IJzerfront het leven lieten.

@jongnva_edegemJong N-VA Edegem jimi.claeys@n-va.be@jongnva.edegem

Volg onze jongeren op sociale media voor verdere details over hun activiteiten.

Schepen Philippe Muyters 
ondertekende de overeenkomst 
in naam van onze gemeente. 

gedeputeerde

ondertekende de overeenkomst 

www.n-va.be/edegem
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


