
De N-VA maakt het verschil!
De N-VA bestuurt mee in veel steden en gemeenten, in vier van de vijf Vlaamse 
provincies én in Vlaanderen. We zijn goed bezig. De N-VA verricht waardevol werk:

•  In centrumsteden waar de N-VA mee 
bestuurt is de schuld per inwoner het 
laagst.

•  De provincie Antwerpen bouwt een 
netwerk uit van fietssnelwegen. 
Gevolg: er rijden minder auto’s.

•  Met een doordacht waterbeleid pakken 
we klimaatproblemen zoals droogte en 
wateroverlast aan. 

•  Tijdens de coronacrisis hebben onze 
prachtige provinciale domeinen voor 
zuurstof en recreatie gezorgd.

•  Door de maatregelen van de Vlaamse 
Regering onder impuls van minister-
president Jan Jambon zijn we de 
coronacrisis goed doorgekomen. 
Onze economie en de cultuur- en 
evenementensector leven weer op. 

•  Vlaams minister Ben Weyts ijvert voor 
kwaliteitsvol onderwijs. 

•  Zuhal Demir voert als Vlaams 

minister een no-nonsensebeleid op vlak 
van energie. 

•  Vlaams minister Matthias 
Diependaele doet hetzelfde op vlak 
van financiën en begroting, wonen en 
onroerend erfgoed.

Op het federale niveau, waar we niet mee 
aan het stuur zitten, gaat het minder 
goed. De Vlamingen die werken, 
studeren, ondernemen of van hun 
welverdiende rust genieten, zijn vaak 
de dupe van het beleid. 

Wil je meer weten over de N-VA? Wie we zijn, 
wat we doen en waar we voor staan? Kom 
dan naar ons aperitiefgesprek op 19 juni!

Hugo Van Bueren
voorzitter N-VA Edegem

Beste Edegemnaar

Onze gemeente stond de voorbije jaren 
voor heel wat uitdagingen. Dankzij onze 
bewuste keuzes en besparingen in eigen 
werking komt er jaarlijks twee miljoen 
euro vrij. Dat geld investeren we in za-
ken die de Edegemnaar belangrijk vindt. 

Wat staat er op het programma? 
•  de heraanleg van onze voetpaden
•  een beter groenonderhoud 
•  extra bebossing
•  nieuwe speeltuinen
•  de opwaardering van de Vic Coveliers-

site en de gemeenteschool
•  de restauratie van het kasteel 
•  de renovatie van drie forthangars 
•  de uitrol van een ambitieus energie- en 

klimaatplan 
•  extra aandacht voor samenlevings-

overleg
•  het nieuwbouwproject van ons 

woonzorgcentrum Immaculata 

Edegem is klaar voor de toekomst.
We zijn trots op onze fi nanciële stabili-
teit. We verlaagden de gemeentebelas-
ting én we zijn klaar om de infl atie op te 
vangen.

Tijdens de voorbije jaren mochten we 
weinig evenementen organiseren. Deze 
zomer zit vol leuke initiatieven. We 
bereiden ons voor op een feestjaar in 
2023. Edegem bestaat dan 850 jaar. 
Dat zal uitbundig gevierd worden. 

Ons bestuur werkt elke dag opnieuw aan 
een goed beleid. De lat ligt hoog. Maar 
zo hoort het. 

Koen Metsu
Burgemeester

N-VA Edegem nodigt u graag uit op het 
APERITIEFGESPREK

Zondag 19 juni om 11 uur
Hotel De Basiliek, Trooststraat 22 in Edegem

Een uniek gesprek met Peter De Roover over de politieke actualiteit en 
met Els van Doesburg over haar ervaringen als schepen in Antwerpen. 
Welkom vanaf 10.30 uur. Gratis toegang.

Peter De Roover en 
Els van Doesburg

Vier 11 juli in Edegem!
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE Hang zeker de Vlaamse Leeuw uit
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Restauratie Hof ter Linden weldra van start 
Edegem en Kempens Landschap slaan de handen in elkaar om het kasteel in het domein Hof ter Linden grondig te restaureren. 

De kosten daarvan zijn geschat op 4,5 
miljoen euro. Vlaanderen kende eerder 
al een erfgoedsubsidie toe van ongeveer 
2,39 miljoen euro. Na lange onderhande-
lingen besloten de gemeente en Kempens 
Landschap de resterende restauratiekost 
te delen en elk de helft te betalen.

Schuiven met eigendommen

Om in aanmerking te komen voor de sub-
sidie moet de eigendomsstructuur van het 
domein gewijzigd worden. Het domein is 
momenteel nog in gezamenlijke handen 
van de gemeente, Kempens Landschap 
en Natuurinvest. Het kasteel zal gedu-
rende de restauratie volledig eigendom 
worden van het lokaal bestuur, met een 
tijdelijke erfpacht voor Kempens Land-
schap. Die laatste zal ook het bouwheer-
schap van de werken op zich nemen. De 
gemeente wordt verder de enige eigenaar 

van de kasteelhoeve, de gronden tussen 
de Kasteelweg en de Drie Eikenstraat, de 
voormalige rugbysite aan de Mitterlije, 
de terreinen van de schuttersgilde en de 
naastliggende paardenweide. 

Natuurinvest zal de volledige eigendom 
krijgen van de andere gronden buiten de 
ringgracht. Dat sluit beter aan bij hun 
kerntaak van natuurbeheer. De over-
blijvende gronden binnen de ringgracht 
zullen net als beide koetshuizen in mede-
eigendom komen van het lokaal bestuur 
en Kempens Landschap.

Eens de herverdeling juridisch rond is en 
de werken aanbesteed zijn, kan men 
starten. We hopen dat het kasteel 
tegen volgend jaar in de steigers staat. 

Lawrence Vancraeyenest 
Schepen van Patrimonium

Subsidie voor vijver  
in kasteeldomein  
Hof ter Linden 

De vijver van het kasteeldomein Hof ter  
Linden bevat heel veel slib. Daardoor staat 
tijdens de zomerperiode de vijver grotendeels 
droog. Dat heeft een negatieve impact op de 
natuur en is bovendien geen gezicht. 

N-VA-minister van Onroerend Erfgoed  
Matthias Diependaele kende een premie  
van 200.000 euro toe om dit probleem op  
te lossen. Het slib zal geruimd en afgevoerd 
worden. Binnenkort hebben we dus weer  
een gezonde en mooie vijver. Ook tijdens  
de zomer.

Boeiend panelgesprek 
In een bomvol auditorium in Ter Elst volgden ruim 300 aanwezigen op  
12 maart het panelgesprek over energie onder leiding van Philippe Muyters.  
De panelleden waren Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams Parlementslid 
Andries Gryffroy en federaal Kamerlid Bert Wollants.

Andries Gryffroy sprak over de oorzaken 
van de prijsstijgingen van onze ener-
gie. Die worden niet veroorzaakt door 
schaarste maar wel door speculatie door 
diegenen die de bron van de energie in 
handen hebben. Bert Wollants had het 
over de kernuitstap en over maatregelen 
voor het verlagen van de energiefactuur. 
Zuhal Demir verdedigde op haar beurt 
het Vlaamse beleid: de investeringen in 
hernieuwbare energie, het stimuleren  
van renovatie om het energieverbruik te 
verminderen en de verlaging van de  
energiefactuur door onder andere de  
hervorming van de energiecertificaten.

Na een korte uiteenzetting door de drie sprekers vuurden de aanwezigen een reeks 
interessante en relevante vragen af op de sprekers. Het was een geslaagde avond!

WIL JE ZELF IETS DOEN AAN JE ENERGIEVERBRUIK?
Met een slimme app kom je te weten wanneer je best energie verbruikt:  
www.maakjemeterslim.be/ems

RENOVEER JE WONING: VLAANDEREN MAAKT ÉÉN LOKET VOOR SUBSIDIES 
VOOR RENOVATIE

Vanaf 1 oktober: www.vlaanderen.be/MijnVerbouwPremie

Bert Wollants, Zuhal Demir  
en Andries Gryffroy

Hof ter Linden

edegem@n-va.be
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N-VA Edegem kiest voor verjonging
Op 14 maart verkozen onze leden een nieuw bestuur. Hugo Van Bueren werd met een ruime meerderheid opnieuw 
verkozen tot voorzitter. De voorzitter van Jong N-VA Edegem, Jimi Claeys, werd verkozen tot ondervoorzitter. Daarnaast 
werden nog achttien vrijwilligers verkozen, onder wie vier jongeren. Samen met onze jonge raadsleden Cedric Guisson en 
Axel Guldentops telt het bestuur van 39 leden zeven bestuursleden jonger dan 30!

Meer weten over ons bestuur? www.n-va.be/edegem

Ons 
nieuw 

bestuur

Edegem toont warm hart voor Oekraïne
Hulpgoederen leveren

Dagelijks worden we geconfronteerd met harde beelden van 
de oorlog in Oekraïne. Dat een Europees land op zo’n brutale 
manier aangevallen wordt door Rusland heeft ons allen diep 
geraakt.

In heel Europa kwam onmiddellijk hulpverlening op gang. Ook 
vanuit Edegem werd er bliksemsnel gereageerd. Edegem en 
Oekraïne zijn al tientallen jaren verbonden door het Steun 
Oekraïne Project dat hulpgoederen verzamelt in een van de 
hangars in het Fort. Het bestuur besliste onmiddellijk om de 
kosten van een konvooi met hulpgoederen op zich te nemen. 

Opvang vluchtelingen

Kort na het uitbreken van de oorlog kwamen in onze gemeente 
de eerste vluchtelingen toe. Zij werden zo goed mogelijk 
opgevangen en kregen onderdak. Het bestuur maakte drie 
woongelegenheden vrij voor collectieve opvang. Talloze 
vrijwilligers hebben zich spontaan aanboden om vluchtelingen 

op te vangen. Onze vaste medewerkers van het OCMW en de 
gemeente krijgen tijdelijk extra hulp van een halftijds perso-
neelslid om alles op te volgen. Ondertussen zoeken we verder 
om nog meer collectieve opvangmogelijkheden te voorzien.

Onmisbare vrijwilligers

De spontane solidariteit van de Edegemnaar is hartverwarmend. 
Talloze vrijwilligers proberen de vluchtelingen in onze gemeente 
een thuisgevoel te geven. Er zijn vrijwilligers die kinderen naar 
school en naar sportactiviteiten brengen. Anderen begelei-
den vluchtelingen naar de dokter, naar het ziekenfonds of het 
OCMW. Er zijn vrijwilligers die tolken of les Nederlands geven. 
Kortom, niets is hen teveel. 

Steun Oekraïne Project Edegem
De vzw Oekraïne Project Edegem heeft al 30 jaar ervaring met het inzamelen van 
hulpgoederen en het transport daarvan naar Oekraïne. De vzw werkt daarvoor samen 
met Caritas Volyn en het lokaal bestuur van Novovolynsk. Wil je fi nancieel steunen?
Overschrijven kan naar rekeningnummer BE40 8803 5555 5163. Heb je hulpgoederen?
Die kan je naar Hangar 42 in Fort 5 brengen op dinsdag tussen 9 en 12 uur en tussen 
14 en 17 uur.

Meer info? www.oekraine-project-edegem.be/actual.html

N-VA Edegem ondersteunde het transport van deze hulpgoederen door het Oekraïne Comité. 

Ik wil alle vrijwilligers uitdrukkelijk 
bedanken. Zij leveren onbetaalbaar werk!”

BRIGITTE VERMEULEN-GORIS
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
en schepen van Sociale Zaken
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Groen licht voor glasvezel
Tijdens de gemeenteraad van april gaf het gemeentebestuur groen licht aan Fiberklaar om zijn glasvezelnetwerk verder uit te 
rollen. Philippe Muyters, schepen van Publiek Domein, Mobiliteit en Natuur, licht die beslissing toe. 

De onderhandelingen hebben even 
geduurd, maar Edegem gaat nu 
de� nitief in zee met Fiberklaar voor de 
aanleg van het glasvezelnetwerk?
Philippe Muyters: “Dat klopt. Sowieso 
zijn we grote voorstanders van glasvezel. 
Stabiel en razendsnel internet is geen 
overbodige luxe. Met een fibernetwerk 
zijn we als gemeente klaar voor de 
toekomst. Maar vooraleer we definitief 
met Fiberklaar wilden samenwerken, 
moest er aan twee voorwaarden voldaan 
zijn. Ze moesten stoppen met hun eerder 
agressieve communicatie én we moes-
ten de garantie krijgen dat het bedrijf 
alle voetpaden na de werken weer zou 
herstellen. Aan beide voorwaarden werd 
voldaan. Er staat dus niets meer het glas-
vezelnetwerk in de weg.”

Wat als er toch problemen zouden 
opduiken? 
Philippe Muyters: “Er komt een onafhan-
kelijke controleur die erop moet toezien 
dat alle werken naar wens verlopen. Het 

gemeentebestuur besliste zelf wie die 
controle uitvoert. De controle gebeurt op 
kosten van Fiberklaar maar valt volledig 
onder toezicht van een gemeentelijke 
teamleider. En dat mag je letterlijk ne-
men: de controleur zal fulltime vanuit de 
gemeentehallen werken.” 

Is de aansluiting gratis?
Philippe Muyters: “Fiberklaar bevestigde 
ons dat de aansluiting van de glasvezel-
kabel in de woningen gratis is van zodra 
de drempel van twintig procent bereikt 
wordt. Dat is in Edegem het geval. Je 
bent natuurlijk vrij om te beslissen of je 
erop ingaat of niet. Wanneer je mo-
menteel niet wenst aan te sluiten en dat 
later toch zou doen, zal je uiteraard wel 
moeten betalen.”

Wat doe ik wanneer men mij contacteert  
voor een abonnement?
Philippe Muyters: “Voor de aansluiting 
op het internet moet je abonnementsgeld 
betalen aan een internetaanbieder zoals 

Telenet, Proximus, Orange, … Maar 
Fiberklaar werkt niet met elke aanbieder 
samen. Als je gebruik wil maken van het 
glasvezelnetwerk kan je momenteel bij 
drie aanbieders terecht. Toch beslis je zelf 
of je bij je huidige internetaanbieder blijft 
of dat je ingaat op een nieuw aanbod. 
Fiberklaar is bereid de glasvezel gratis 
tot in je huis te leggen, 
zonder dat je met een 
van de operatoren een 
contract afsluit. 

Philippe Muyters

Aanleg van het glasvezelnetwerk 

Jong N-VA Edegem overhandigt actieplan aan gemeentebestuur
Onze jongeren hebben een actieplan opgesteld met voorstellen om de leefb aarheid in Edegem te verbeteren. 

Voorzitter Jimi Claeys: “Een jaar geleden schoot onze afde-
ling uit de startblokken. Het voorbije jaar hebben we een 
heleboel activiteiten georganiseerd. Nu is het tijd om in-
houdelijke inbreng te leveren. In ons actieplan hebben we 
bijvoorbeeld aandacht voor betaalbaar wonen voor starters, 
vragen we een boost voor de Buizegemwijk en formuleren 
we de aanbeveling om Hof ter Linden af te werken zodat 
we er weer ten volle van kunnen genieten. We willen samen 
met het bestuur onze voorstellen vormgeven en we zijn 
bereid om onze handen uit de mouwen te steken. Dat doen 

we bijvoorbeeld door jaarlijks grootschalige zwerfvuilacties 
te organiseren, het onverharde stukje aan het bostulpenpad 
weer aan te leggen en door te helpen bij de zomerscholen.”

Een speerpunt van Jong N-VA Edegem zijn de studieplek-
ken. Voor de derde keer op rij richten onze jongeren een 
gebouw in tot studieplek. Studenten kunnen deze maand 
elke dag terecht in Kasteel Hof ter Linden om rustig te 
studeren. Iedereen is welkom!

Zet het in je agenda!
bezoek aan het Vlaams en het Federaal Parlement 
met ‘s avonds een kroegentocht in EdegemDONDERDAG 30 JUNI: 

padelnamiddag in Ter EikenZONDAG 7 AUGUSTUS: 
eetavond met gastspreker Vlaams minister van 
Wonen Matthias Diependaele in De SchransZATERDAG 15 OKTOBER: 

quiz in Casa CharangaZATERDAG 26 NOVEMBER: 

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

www.n-va.be/edegem
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Digitale versnelling voor het onderwijs
Digitaal is het nieuwe normaal

Op initiatief van N-VA-minister van Onderwijs Ben Weyts 
trekt de Vlaamse Regering 385 miljoen euro uit voor 
Digisprong: een inhaalbeweging op vlak van digitalisering. 
Daarvan gaat 230 miljoen euro naar de scholen. Met dat geld 
kunnen ze investeren in onder andere digitale infrastructuur 
en ICT-toestellen voor alle leerlingen vanaf het vijfde leer-
jaar. Voor de scholen in Edegem wordt in totaal 769.859 euro 
uitgetrokken.

Digitale kloof

Als er één ding duidelijk geworden is tijdens de pandemie, dan 
is het wel dat de digitale kloof groter is dan we dachten. Door 
het verplichte afstandsonderwijs zagen we dat bepaalde leerlin-
gen uit de boot vielen. Bovendien hadden de scholen die op vlak 
van ICT al verder stonden een grote voorsprong. Die digitale 
kloof moeten we dichten!

Investeren in onderwijs

Vanuit de visienota ‘Vlaamse veerkracht’ blinkt Vlaanderen uit 
in nieuwe investeringen. Ook op vlak van onderwijs. We kozen 
er in Edegem voor om volop in te zetten op digitale innovaties. 
Samen met Vlaanderen investeerden we in digitale middelen 
voor onze gemeenteschool Andreas Vesalius. Met een budget 
van 70.000 euro kocht onze school digitale schoolborden voor 
in de klassen, chromebooks voor leerlingen, meer licenties, 
sterkere wifi, een extra camera en computerkarren. Ook in 
andere Edegemse scholen zagen we de voorbije maanden een 
digitale inhaalbeweging. Dat juichen we toe. In Edegem kiezen 
we resoluut voor verandering en vooruitgang.

Minister Ben Weyts steunt onderwijs in Edegem

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 
tijdens deze regeerperiode 3 miljard euro in projecten rond 
scholenbouw. Dat is 500 miljoen euro meer dan in de vorige 
regeerperiode. Die financiële steun kunnen schoolbesturen 
gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. 

Ook Edegem pikt hier zijn graantje mee:

•  Het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes-college kreeg via het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs een bedrag 
van 82.575 euro. Dat geld wordt gebruikt voor de herstelling 
van dakranden en gevels. 

•  De nieuwe kleuterschool van Olfa Elsdonk aan de Ir. 
Haesaertlaan werd op 24 mei officieel ingehuldigd.

•  Minister Ben Weyts investeert 109.623 euro in Vrije 
Basisschool - Olfa Elsdonk. Het eerder toegekende bedrag 
voor hun nieuwbouw werd verhoogd.

Ben Weyts: “We timmeren verder aan een betere onderwijs-
kwaliteit voor onze leerlingen. Die krikken we op door te 
investeren in onze schoolinfrastructuur. Onze leerlingen en 
leraren horen in de beste omstandigheden onderwijs te kunnen 
volgen en geven.”

“Dankzij deze mooie investeringen in de scholenbouw investeren we 
niet alleen in de school zelf, maar ook in de leerlingen. Zo bouwen we 
verder aan onze toekomst”, zegt schepen van Onderwijs Koen Michiels.

Hang je leeuwenvlag uit, maak een leuke foto en stuur die door naar 
edegem@n-va.be. Je ontvangt een leuke attentie!

Programma Vlaanderen feest in Edegem in Hangar 27 
Van 19 tot 19.45 uur: uitreiking prijs voor verdienste met voorprogramma 
door Gemma Blower dansschool.
Tijdens de pauze biedt het lokaal bestuur een glaasje aan. 
Van 20.15 tot 21.30 uur: speech van de burgemeester en optreden van 
Günther Neefs en zijn band.

3 september: Jaarmarkt Edegem 
Kom langs bij onze stand tussen 14 en 17 uur en maak een selfi e 
met een van onze mandatarissen. Iedereen welkom!

11 juli: Vlaamse feestdag

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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