
Veelbelovende toekomst

Beste Edegemnaar

Opnieuw mag ik me tot u richten. 
Wellicht komen we er een beetje laat 
mee, maar vanuit het college onze 
beste wensen voor 2022. Ik zal het dit 
keer niet hebben over het C-woord, 
noch over vaccins of quarantaine. 
Vandaag heb ik het over één ding: 
perspectief.

Na nieuwjaar hebben mensen het 
steevast over hun goede voornemens. 
Ze gaan meer sporten, gezonder eten 
of meer lezen. U vraagt zich af wat 
onze goede voornemens zijn met de 
gemeente? Wel: de toekomst lonkt 
voor Edegem. Ze ziet er beloftevol uit. 

De komende tijd staan er heel wat 
mooie dingen op het programma. 
Ons vooruitziend en verantwoordelijk 
bestuur – al zeggen we het zelf – 
heeft ervoor gezorgd dat we volop 
kunnen blijven investeren in onze 
mooie gemeente. 

De komende jaren zetten we hier erg 
op in. Denk aan een ongezien aantal 
voetpadvernieuwingen, de aanleg van 
trage wegen, investeringen in onze 
drukbezette forthangars en school-
infrastructuur, de aanpak van sluik-
stort, het project ‘voedsel en dorp’, 
de heraanleg van straten en nog veel 
meer. 

Hopelijk kunnen we Edegem in de 
komende periode nóg meer doen 
aanvoelen als uw 
warme thuis. 

Koen Metsu
Burgemeester
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Energie in een duurzaam en 
welvarend Vlaanderen
Betaalbare energie voor gezinnen en 
bedrijven, bevoorradingszekerheid en 
klimaatvriendelijke productie, dus met 
minimale CO2-uitstoot, zijn cruciaal voor 
onze welvaart én ons welzijn in Vlaanderen. 
Nu én in de toekomst. Dat is voor iedereen 
wel duidelijk. De stijgende energieprijzen 
zijn zéér pijnlijk, niet alleen voor wie het al 
moeilijk heeft, maar ook voor de doorsnee 
Vlaming, werkend en gepensioneerd, 
eenoudergezinnen en tweeverdieners. 

De inflatie stijgt bij ons nog sneller dan in 
sommige buurlanden en tast het spaargeld 
van de Vlaming aan. En hoewel we als klein 
land weinig vat hebben op de internationale 
economie en politiek, blijkt het huidige 

beleid van onze federale regering rampzalig. 
Met de N-VA blijven we ons inzetten voor 
wie studeert, werkt, spaart, onderneemt, 
geniet van een welverdiende rust.

Met de N-VA willen we ook in 2025 zeker-
heid over onze elektriciteitsbevoorrading. 
Elektrisch rijden en de verdere digitalisering 
doen het verbruik immers sterk toenemen. 
Onze specialisten leggen u op 12 maart 
graag de visie van de N-VA op het 
energiebeleid uit. Hartelijk welkom!

Hugo Van Bueren
Voorzitter 

N-VA Edegem

Panelgesprek ‘Licht op energie’
Zaterdag 12 maart om 17.30 uur
Auditorium Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem

De N-VA-afdelingen van Aartselaar, Boom, Edegem, 
Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Schelle 
nodigen leden, sympathisanten en geïnteresseerden 
uit voor een verhelderend panelgesprek over de 
visie en de standpunten van de N-VA.

Zuhal Demir,
Bert Wollants,
Andries Gryffroy,
Philippe Muyters

De toegang is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Inschrijving is verplicht voor 1 maart via 
www.n-va.be/edegem. Enkele dagen voor het evenement wordt u geïnformeerd over de geldende coronaregels.

Edegem
edegem@n-va.be N-VA Edegemwww.n-va.be/edegem

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

MAART 2022, NR. 1   I   V.U.: HUGO VAN BUEREN, CRONCKENROYSTRAAT 11, 2650 EDEGEM



Samenwerking met Academie Mortsel bijzonder succesvol
Op 1 september 2021 werd de vestigingsplaats Edegem van de Academie Wilrijk feestelijk overgedragen naar de Academie voor 
Muziek, Woord en Dans Mortsel-Edegem-Kontich. Gedurende het volledige vorige schooljaar werkte schepen Koen Michiels 
hard aan een vlotte overgang van Antwerpen naar Mortsel, zonder dat de leerlingen en studenten er nadeel van ondervonden. 
Een heel huzarenstukje. Zowel in de voorbereiding als bij de samensmelting zelf was de goesting bij de leiding van de Mortselse 
Academie écht te voelen, wat ook ons een zeer goed gevoel gaf. 

En het bleef niet bij dat gevoel: het leerlingenaantal in Edegem 
steeg gestaag in het lopende schooljaar. Veelbelovend zijn de cij-
fers van de startende leerlingen muziek tweede graad (eerste jaar 
notenleer): van 31 naar 48. Ook het aanbod in Edegem breidde 
uit met zang-en-piano-atelier, trombone, elektrische gitaar, 
pop-ensemble, componeren en arrangeren, akkoordklas gitaar, 
groepsmusiceren klassiek, zang en audiolab.

Extra investeringen

Naast de inhoudelijke opwaardering deden we als N-VA-bestuur 
ook onze duit in het zakje door een aantal noodzakelijke extra 
investeringen goed te keuren. Voor het instrumentarium werd 
zo’n 50.000 euro voorzien. Daarvan kochten we al een nieuwe 
vleugelpiano en een elektronisch drumstel. De wifi-installatie 
werd ook volledig vernieuwd voor 10.000 euro. Tot slot keurde 

het bestuur een investeringsplan van 137.000 euro goed om op 
korte termijn de mooie en erfgoedkundig waardevolle locatie 
waar de academie in Edegem gehuisvest is, in haar oude glorie te 
herstellen. 

We kunnen echt van een succes-
verhaal spreken dat op het conto 
van onze immer positieve onderwijs-
schepen geschreven mag worden.

VTC Kruispunt 
genomineerd voor 
internationale 
architectuurprijs
Het is niet alleen een unicum om in deze tijden in 
Vlaanderen een nieuwe bib en culturele ontmoetings-
plaats te bouwen. De houtskeletbouw is bovendien energie-
zuinig en klimaatvriendelijk, met zonnepanelen, groen-
dak en een warmtepomp. Kortom, een gebouw voor de 
toekomst. Dat leverde ons nieuwe vrijetijdscentrum een 
nominatie op voor ‘Building of the Year 2022’.

‘Building of the Year’ is een internationale wedstrijd van 
het gerenommeerde architectuurplatform ArchDaily. 
VTC Kruispunt maakt kans in de categorie ‘Openbare 
& Landschapsarchitectuur’. “Het VTC in Edegem is een 
statement van openheid, innovatie en transparantie. 
Dé referentie van de duurzame houtbouwrevolutie in 
Vlaanderen”, aldus een trotse schepen Koen Michiels. 

Kers op de taart

Deze nominatie is de kers op de taart voor al het werk 
en doorzettingsvermogen van onze schepenen, het 
gemeentebestuur, maar evenzeer alle medewerkers 
van de diensten, de aannemer, de studiebureaus en 
uiteraard de architect.

 De duurzame houtskeletbouw van ons nieuwe vrijetijdscentrum 
valt internationaal in de smaak. 

“Met de overgang van Antwerpen naar 
Mortsel heeft onze academie een nieuwe 

impuls gekregen”, zegt schepen van 
Onderwijs en Cultuur Koen Michiels. 

edegem@n-va.be
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Philippe Muyters één jaar schepen
Vlaams Parlementslid en gewezen Vlaams minister Philippe Muyters is naast voorzitter van de gemeenteraad sinds 1 maart 
vorig jaar schepen van Mobiliteit, Publiek Domein en Natuur. We peilden naar zijn eerste ervaringen.

De tijd vliegt, Philippe. Je bent ondertussen al één jaar schepen. 
Hoe voelt dat? 
“Heel speciaal. Ik voel me nog steeds vereerd dat ik mag helpen 
om onze mooie gemeente nog beter te maken. Ik vind het vooral 
fijn dat het werk dat ik doe een directe impact heeft op het leven 
van iedereen die hier woont. Dat is een fijne combinatie met 
mijn werk als parlementslid. Dat doe ik ook graag, maar daar zie 
je minder snel resultaat van je werk.”

Als kersvers schepen van Mobiliteit moest je meteen de beruchte 
‘knip’ in de Collegewijk uitrollen.
“Dat klopt. Ik begrijp dat niet iedereen even blij is met onze 
oplossing om het sluipverkeer aan te pakken. Maar de situatie 
was echt onleefbaar, zowel voor de bewoners als voor de jonge-
ren die naar het OLVE fietsen. Is de knip ideaal? Neen. Maar in 
de politiek moet je keuzes maken. En dat hebben we gedaan. Ik 
begrijp dat het niet fijn is voor mensen die geen doorgangsbewijs 
krijgen, maar ik hoop dat de meesten snappen dat we ergens een 
grens moeten trekken. 

De resultaten tonen ondertussen aan dat het werkt, maar ook dat 
het bijvoorbeeld niet nodig is om de knip aan te houden tijdens 
het weekend. Dat hebben we dan ook aangepast. Ik sta er trou-
wens op dat we de situatie blijven evalueren en bijsturen tot we 
een goed evenwicht vinden tussen een leefbare woonwijk en een 
wijk waar toch nog auto’s kunnen doorrijden.”

En dan is er nog natuur. Heb je daar al veel kunnen 
verwezenlijken?
“Dat vind ik stiekem een van mijn leukste bevoegdheden. Niet 
moeilijk: we hebben hier zo’n prachtige natuur! Ik heb er meteen 
voor geijverd om een visie en een duidelijk kader op papier te 
zetten over hoe we moeten omgaan met de Edegemse Beekvallei. 
Mijn droom is om daar echt een beleving van te maken, waarbij 
alle Edegemnaren kunnen genieten van de omgeving, terwijl we 
de natuur toch voldoende beschermen.”

Je hebt inderdaad nog niet stilgezeten! Blijven er nog plannen 
over voor de toekomst?
“Uiteraard! (lacht) Er komt veel nieuws aan, en gelukkig maar, 
want ik ben niet zo goed in stilzitten. Voor mij is de belangrijkste 
uitdaging de vernieuwing van de voetpaden. Die is broodnodig, 
en daar zullen we – dankzij de besparingen aan het begin van de 
legislatuur – ook de nodige budgetten voor kunnen vrijmaken.”

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

“De vernieuwing van de voetpaden is mijn 
belangrijkste uitdaging. Het gloednieuwe voet-
pad in de Ter Elststraat werd recent afgewerkt.”
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Een warm en verbonden Edegem
Buurtplatform Hoplr werpt vruchten af
Verbondenheid is voor de N-VA geen loos begrip. Het is een fundament van onze samenleving. Daar willen we ook in Edegem 
op inzetten. Eind 2019 lanceerde het lokaal bestuur daarom een samenwerking met buurtplatform Hoplr. Ondertussen zijn 
we goed twee jaar verder en kunnen we absoluut van een succes spreken. Al meer dan een derde van de Edegemse gezinnen is 
intussen lid van een van onze vier Hoplr-buurten, met grote tevredenheid.

Het platform is ideaal om hulp te vragen aan je buren wat  
verder in de wijk, de mensen uit je buurt een helpende hand  
te reiken, de eigenaar van een fout geleverd pakje te zoeken, 
spullen uit te wisselen, of gewoon om elkaar te leren kennen of 
te polsen of er interesse is in een buurt- of wijkfeest.

Communicatiekanaal

Bovendien gebruikt het lokaal bestuur Hoplr ook als com-
municatiekanaal naar onze inwoners. Bijvoorbeeld als er een 
wijziging is in de afvalophaling, er een gemeentelijke activiteit 
op til is, of er wegenwerken zitten aan te komen. Ook burgers 
kunnen overigens berichten delen met het lokaal bestuur. Zo 
zijn we ineens mee met wat er in de buurt leeft.

Digitale én fysieke interactie 

De vele voordelen van Hoplr staan dus buiten kijf. En als  
N-VA zijn we ervan overtuigd dat al deze digitale contacten  
uiteindelijk ook leiden tot meer fysieke interactie. Eens men 
elkaar online leert kennen is de stap om ook in de straat  
eens een praatje te slaan vaak al een pak kleiner geworden. 
En die vriendelijke omgang met elkaar, daar worden we allen 
ongetwijfeld beter van.

Nog niet op Hoplr? U vindt alle info om u aan te melden via  
www.edegem.be/hoplr.

Edegem werkt aan zorgzame buurten
In de loop van de maanden april en mei zal er een buurtanalyse plaatsvinden in wijk het Centrum en in de Collegewijk.  
Daarvoor organiseert het gemeentebestuur een bevraging die bewoners zowel digitaal als schriftelijk kunnen invullen.  
Deze twee wijken dienen als pilootproject. De andere Edegemse wijken komen later aan bod. 

Het doel van deze buurtanalyse is om buurtgerichte zorg  
binnen een zorgzame buurt verder vorm te geven. Een  
zorgzame buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld  
zijn opdat mensen ongeacht hun leeftijd of zorgbehoefte 
comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven 
wonen.

Aandacht voor sociale én fysieke ondersteuning

Mensen met zorg- en ondersteuningsnoden in hun vertrouwde 
buurt laten wonen vraagt niet alleen aandacht voor sociale  
aspecten zoals welzijn, zorg en ondersteuning. Er zijn ook 
fysieke aspecten zoals mobiliteit, wonen, toegankelijkheid en 
ruimtelijke ordening.

Uiteraard helpen we bewoners op verschillende plaatsen, onder 
andere in het dienstencentrum, om de vragenlijst in te vullen. 
Ook het buurtplatform Hoplr wordt ingeschakeld. Het  
Woonzorgnetwerk en de gemeente gaan daarna aan de slag  
om op zoveel mogelijk vragen in te gaan.

 “In een zorgzame buurt kunnen mensen ongeacht  
hun leeftijd of zorgbehoefte comfortabel wonen”,  
zegt schepen van Lokaal Sociaal Beleid, Ouderenzorg  
en Wonen Brigitte Vermeulen-Goris.

 “Eens buren elkaar online hebben leren kennen, is 
de stap om samen te komen kleiner”, merkt schepen 
van Wijkwerking Lawrence Vancraeyenest op.

www.n-va.be/edegem
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Schepen van Financiën Albert Follens: 

“Enkel een verstandig beleid geeft ruimte voor schuldaflossing, 
belastingvermindering, investeringen en klimaatmaatregelen”

Een greep uit recente artikels:

“Je kunt niet blijven geld bijdrukken” 
Johan Van Overtveldt, Europarlements-
lid en gewezen minister van Financiën

“Inflatie, het virus voor de Vlaamse 
begroting” 
Matthias Diependaele, Vlaams minister 
van Financiën

“Bedreigt de oplopende inflatie het 
lokale financiële evenwicht?”
Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten 

“Staan lokale besturen financieel 
voldoende sterk? Is er marge voor 
relance?”
Belfi us

De naweeën van de coronapandemie, de snel stijgende infl atie en de klimaattransitie 
– een ware Herculesopdracht – bewijzen de absolute noodzaak van fi nanciële buff ers. 
Daarom blijft  het noodzakelijk om een zuinig, verantwoord en vooruitziend fi nancieel 
beleid te voeren op alle beleidsniveaus. Dat doet de N-VA ook in Edegem. 

•  Door te focussen op effi ciënt uitgevoerde kerntaken slaagde uw N-VA-gemeente-
bestuur erin om in 2020, naast een verdere schuldafbouw van 2,2 miljoen euro, 
ook nog eens 3 miljoen euro vrij te maken voor broodnodige investeringen.
Dat was mogelijk dankzij een structurele verlaging van de lopende uitgaven.

•  Vanaf januari 2022 wordt tevens de aanvullende personenbelasting verlaagd van 
7 naar 6,8 procent. Dat gebeurt ter compensatie van de diftar-inkomsten van de 
gft-huis-aan-huisophaling en de verhoogde inkomsten van het ecopark. Met dit 
belastingtarief zit Edegem duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde.

•  Het strategisch meerjarenplan voorziet zo’n 18 miljoen euro investeringsuitgaven,
vooral in de publieke ruimte (voetpaden, groen, parkinggelegenheid), patrimonium 
(forthangars) en sportaccommodatie.

Budgettaire discipline

“Op basis van cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor het hele 
Vlaamse Gewest en onze eigen ramingen schatten we de impact van de huidige inflatie 
inclusief energiekosten voor onze gemeente op 1 miljoen euro, alleen al voor het jaar 
2022”, zegt schepen Albert Follens. “Daarenboven moet tegen 2030 de CO2-uitstoot in 
onze gemeente met 30.000 ton worden verminderd. Om ook deze kosten aan te 
kunnen is het overduidelijk dat budgettaire discipline onontbeerlijk blijft.”

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

Stille studieplekken in Huis Hellemans
Als aanvulling op de plaatsen in het 
nieuwe VTC Kruispunt organiseerden we 
een extra studielocatie in Huis Hellemans. 
Maar liefst 140 studenten schreven zich 
in om in dit historische pand te blokken. 
Met de ingerichte koffiehoek en het 
pauzelokaal was er aandacht voor sociaal 
contact. “Ontspanning is minstens even 
belangrijk. We spoorden de studenten aan 
om een sportieve pauze te nemen”, zegt 
jongerenvoorzitter Jimi Claeys. Als kers op 
de taart hingen Edegemse kunstenaars hun 
werken uit om de ruimtes op te fleuren. Zo 
losten we twee problemen tijdelijk op: de 
leegstand en de nood aan studieplekken.

Nationaal voorzittersdebat 
Jong N-VA in Edegem
In februari kwamen Jong N-VA’ers uit heel Vlaanderen 
naar Edegem, waar we het grote voorzittersdebat pre-
senteerden. De kandidaten gingen met elkaar in gesprek 
over het toekomstbeleid dat zij op nationaal niveau wil-
len voeren. Deze maand kiezen de bestuursleden op het 
tweejaarlijkse congres hun nieuwe bestuur en voorzitter. 

Meer weten?
De verdere activiteitenkalender voor 2022 ligt vast. 
Benieuwd? Haast u dan naar de sociale media van 
onze jongerenafdeling. Ze schotelt de Edegemnaar 
afwisselende activiteiten voor vol sport, politiek en 
plezier. 

Jong N-VA in 2022: een jaar boordevol activiteiten
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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