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EDEGEM

Beste Edegemnaar,

Nu het einde van 2015 nadert staan 
we even stil bij de deelname van 
N-VA aan het bestuur van onze prach-
tige gemeente. We zijn immers in de 
helft van de legislatuur van een dyna-
misch beleid waar wij sinds 1 januari 
2013 mogen deel van uitmaken. Onze 
bestuurders maken de balans op van 
wat tot nu kon worden verwezenlijkt 
in moeilijke omstandigheden en wat 
nog mogelijk gerealiseerd kan wor-
den. Ook als N-VA-afdeling blikken 
wij terug op een jaar vol activiteiten. 

Het N-VA bestuur van Edegem orga-
niseerde een statutaire ledenvergade-
ring op zondagnamiddag 15 novem-
ber, onze schepenen en burgemeester 
lichtten hun beleid van de afgelopen 
drie jaar toe en beantwoordden vra-
gen van onze leden. De rode draad 
was het voeren van een zuinig beleid 
om de gemeente financieel leefbaar 
te houden zonder de dienstverlening 
in het gedrang te brengen met de 
nodige ruimte  voor investeringen. Bij 
enthousiast handgeklap kregen voor-
zitter en bestuur van de leden goed-

keuring 
om het gevoerde beleid zowel in 
de afdeling als het gemeentebestuur 
verder te zetten. We gaan met verse 
moed 2016 en de tweede helft van de 
legislatuur in.

Met de eindejaarsfeesten in het voor-
uitzicht breekt een warme periode 
van gezelligheid aan. Winkelen, 
versieren, bezinnen, feesten... Een tijd 
die gelukkig voor vele families heel 
even rust brengt om samen te zijn met 
al wie hen dierbaar is. We wensen 
alle Edegemnaars warme en gezellige 
kerstdagen en een mooie jaarwis-
seling toe met hoop en geloof in de 
toekomst.  Samen met jullie zullen wij 
er ook in 2016 werk van maken. 

Hugo Van Bueren, voorzitter 
hugo.vanbueren@n-va.be

www.n-va.be/edegem

Prettige feestdagen! 

Koen Metsu aangesteld als expert radicaliseringsproblematiek

Zet alvast in uw 
agenda!  

Zaterdag 16 januari 2016 om 17 uur 

Vevasco Driekoningen voor 
het goede doel

Theater Cartouche, Strijdersstraat 67 
te Edegem

Vrijdag 22 januari 2016 van 19 tot 21 
uur

Nieuwjaarsreceptie N-VA 
Edegem 

Zaal De Basiliek, Trooststraat 22 te 
Edegem

Nieuwjaarswensen o.a. door minister 
Philippe Muyters en burgemeester 
Koen Metsu.

Zondag 21 februari 2016 om 11 uur

Aperitiefgesprek

Spreker Koen Metsu, federaal parle-
mentslid, N-VA-woordvoerder over ra-
dicalisering en terrorismebestrijding.

Meer info op vernieuwde website: 
www.n-va/edegem
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Onze burgemeester en Kamerlid Koen Metsu  is aangesteld als voorzitter van de bijzondere 
Kamercommissie over terreurbestrijding.  Deze terreurcommissie zal zich buigen over de acht-
tien antiterreurmaatregelen die de regering onlangs aankondigde. “Maar de commissie zal de 
regering ook bijkomende voorstellen bezorgen”, verklaart Koen Metsu. Dat de terreurcommis-
sie dat zelf kan doen, betekent dat de maatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd.” N-VA 
Edegem wenst voorzitter Koen Metsu en de commissie de noodzakelijk resultaten toe in deze 
verantwoordelijke en belangrijke opdracht!

Enthousiaste ledenvergadering N-VA Ede-gem op zondag 15 november



www.n-va.be/edegemedegem@n-va.be

De allereerste quiz van Jong N-VA 
Zuidrand was op zaterdag 14 
november een feit! Met 6 enthou-
siaste ploegen uit de verschillende 
gemeenten uit de Antwerpse Zui-
drand startten we de quizavond 
in Hove. Dit zorgde voor een leuke 
competitieve sfeer in de zaal! Er 

waren niet alleen afvaardigingen 
uit de verschillende gemeenten 
aanwezig, maar er was ook een 

ploeg van jong N-VA nationaal 
aanwezig. Zij wonnen de quiz 
nipt van de ploeg uit Lint. Edegem 
werd knap derde. Ook alle andere 
ploegen gingen huiswaarts met 
een mooie prijs. Voor iedereen een 
geslaagde avond dus!  
Enkele weken voordien waren 
we met Jong N-VA Zuidrand ook 
aanwezig op de brunch van de 
Zuidrand. De jongeren hebben 
daar voor een heuse kinderhoek 
gezorgd. De ouders konden hun 
kroost bij de jongeren in veilige 
handen achterlaten. De kinderen 
hebben zich geamuseerd met al de 
leuke activiteiten die de jongeren 
voor hen in petto hadden: het ging 
van een hilarische poppenkast tot 
een spannend spelletje verstop-
pertje tot het schminken van de 
bestuursleden in gekke 

figuren. De kinderen hebben zich 
enorm uitgeleefd en veel gelachen! 
Missie geslaagd dus! 
Wil je ook een kijkje komen nemen 
op één van onze activiteiten of 
meer weten over wat Jong N-VA 
allemaal doet? Neem dan zeker 
een kijkje op onze facebookpagina 
of contacteer onze voorzitter!

Ine Bosschaerts – voorzitter Jong 
N-VA Zuidrand
Ine.bosschaerts@n-va.be - 0468/ 26 
52 38

Music for Life, ook wij doen mee!

Ook langdurig zieke kinderen hebben recht op onderwijs en nood aan sociaal contact met klas- of leef-

tijdgenootjes. In het kader van Music for Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van Studio Brussel, steunt de 

N-VA daarom de vzw Bednet. Die stelt zieke kinderen in staat om onderwijs op afstand te volgen, via de 

computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas. Dit jaar verkopen de N-VA-afdelingen een doosje 

met drie sterkaarsen voor deze hartverwarmende kerstactie.

Een setje kaarsen kost 3 euro.

Voor bestelling neem contact met:

Hugo Van Bueren - 0478/407.608  hugo.van.bueren@telenet.be

Jong N-VA Zuidrand quizt en babysit Jaaroverzicht N-VA Edegem 2015

Het startschot voor Museum E! werd gegeven op zaterdag 
26.09.2015 met een eerste kennismaking en gecombineerd be-
zoek aan het M HKA en WZC Immaculata. 

Museum E! is een kunstzinnige inrichting van Woonzorgcentrum 
Immaculata. Het project krijgt vorm vanuit een structurele sa-
menwerking met het M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen). In en rond het woonzorgcentrum wil het WZC de 
beleving van de residenten, hun familie, de medewerkers, vrijwil-
ligers en bezoekers stimuleren door de verbeeldingskracht aan te 
wakkeren. 

De Dag van de Klant op 26 september werd in WZC Immaculata 
een verrassend familie-event. De OCMW-raad , genodigden,  
bewoners en hun families startten de dag met een rondleiding in het M HKA om kennis te maken met de heden-
daagse kunst die nu ook in het WZC zelf te bewonderen is. In de namiddag werd het Museum E! officieel geopend  
in aanwezigheid van de OCMW-raad. 

Opening Museum E!

Nieuwjaarsreceptie  in januari in zaal de Basiliek met 
toespraken van Philippe Muyters, Koen Metsu en kersvers 
verkozen afdelingsvoorzitter Hugo Van Bueren

Drie Koningen-optreden voor de N-VA van Vevasco 
in theater Cartouche in januari 

Aperitiefgesprek met  Annick De  Ridder over 
Mobiliteit in onze regio in zaal het Centrum. Annick 
antwoordt samen met schepen van Mobiliteit Birre 
Timmermans op vele vragen

N-VA Edegem op de Jaarmarkt in Edegem in 
september met een mooie stand 

N-VA Edegem aanwezig op brunch van de N-VA 
Zuidrand in oktober  in CC Aartselaar. Manuela 
Van Werde spreekt over de media

Architectuurwandeling in Edegem in september, 

Open Monumentendag. Napraten in de gezellige 

Heemkundige kring

Afdeling Edegem aanwezig op familiedag in De Schorre in Boom in mei.

Aanwezigheid op de vele evenementen in de gemeente: Mijnheerke van Buizegem, 

Werelddansfestival, Jaarmarkt, Palingfestival, Levensloop enz. 

N-VA Edegem op bezoek in het Federaal 

Parlement in januari op uitnodiging van 

Koen Metsu N-VA-Edegem deelt valen-tijnschocolaatjes uit op de dinsdagmarkt in februari

Aperitiefgesprek  met Sarah Smeyers over Asiel en 

migratie in april in zaal Elzenhof

Prijs Van Verdienste 



www.n-va.be/edegemedegem@n-va.be

“In de afgelopen drie jaar heb ik, samen met m’n 
ploeg,  ingezet op een gezellig, leefbaar, bruisend 
en veilig Edegem voor al haar inwoners. 

Er zijn al heel wat belangrijke en zichtbare stap-
pen gezet in die richting. Ik kijk vol goede moed 
naar de komende drie jaar en zal actief verder 
werken aan een nog beter Edegem in al haar fa-
cetten, zonder onze financiële gezondheid daarbij 
te miskennen. En dit samen met jullie. Elke inwo-
ner moet zich betrokken voelen. Laat jullie horen, 
en weet dat wij er zijn voor jou.

Gezellig winkelen in Edegem, het beste onder-
wijsnet uit de omgeving, een zich ontluikende 
groene long aan het Hof Ter Linden, een veilige 
leefomgeving, ... Dit is slechts een greep uit onze 
visie.

Ik hoop dat we elkaar in de nakende feestpe-
riode in een gezellig Edegem op één van de 
kerstmarkten, de kerstboomverbranding of de 
nieuwjaarsreceptie kunnen ontmoeten en kunnen 
klinken op 2016!”

Koen Metsu - koen.metsu@edegem.be

“Drie jaar geleden trof ik een quasi onontgonnen 
cultureel landschap aan. Vandaag is er heel wat 
werk verricht. Edegem is koploper in de regio 
wat betreft klassieke muziek, de cultuurraad is 
hervormd en er is een erfgoedcel opgericht die 
thematisch ons verleden conserveert en promoot.

De zes Edegemse theaters richtten een face-
bookpagina op die als forum fungeert en gaan 
in 2016 voor het eerst samenwerken aan een 
gemeenschappelijk project. 

We willen het ingeslagen pad blijven volgen met 
de bouw van een nieuwe bib waarin de hele 
sector ‘vrije tijd’ een plaats zal krijgen. Het moet 
het informatief cultureel kloppend hart van onze 
gemeente worden. 

De drempel ligt laag, de lat hoog! Ook in de 
toekomst. Dat geldt ook voor mijn andere be-
voegdheden: de huwelijken en het trouwboekje 
zullen een persoonlijke toets blijven krijgen. Ik 
kan dan ook met een benieuwd hart de toekomst 
tegemoet dromen en wens iedereen een warm 
creatief hart vol liefde toe.”

Guy Van Sande  - guy.van.sande@edegem.be

Via het Vlaams project ‘Scholen van Morgen’ zal 
er een serieuze versnelling gebeuren op gebied 
van schoolaccommodatie.  Onze gemeenteschool 
AVE, net zoals basisschool ‘t Kofschip en OLVE 
secundair krijgen een nieuwbouw.  Aftandse 
noodklassen zullen dan definitief tot het verleden 
behoren.

Ons masterplan sport draait op volle toeren.  
Atletiekclub ABES heeft een nieuwe piste, Belgica 
Edegem Sport (voetbal) heeft een kunstgrasveld 
en onze korfbaltrots Voorwaarts zal voor de start 
van het buitenseizoen 2016 twee kunststofvelden 
hebben liggen in het fort 5. Ook de baskethangar 
werd hersteld zodat  Jong Edegem basket geluk-
kig niet meer in de regen hoeft te trainen.

Van harte dank aan alle onderwijsmensen 
waarmee ik elke dag samenwerk en aan alle 
sportclubs waar ik me steeds welkom voel.  
Bedankt aan de collega’s van de gemeente die 
zich elke dag te pletter werken om ons ambitieus 
bestuursakkoord uit te voeren. Edegem is en blijft 
een zalige gemeente om in te wonen.

Gezondheid !”
Koen Michiels - koen.michiels@edegem.be

“We zijn een “verzilverende” gemeente. Het is 
onontbeerlijk dat senioren zich goed voelen in 
onze gemeente en dat er wordt rekening gehou-
den met hun behoeftes. Begin 2016 starten we 
een bevraging bij alle 83 plussers naar eenzaam-
heid en/of armoede. Aansluitend zullen er door 
het OCMW initiatieven genomen worden om daar 
waar nodig is in te grijpen.    

In dienstencentrum den Appel worden er gere-
geld lezingen over preventieve gezondheid geor-
ganiseerd. Ons project “gebeten door bewegen” 
werd zeer gesmaakt  Vanaf februari 2016 zullen 
we geregeld een ‘mantelzorgcafé’ organiseren 
in den Appel, om ondersteuning te geven aan zij 
die thuis de dagdagelijkse zorg opnemen van een 
familielid of naaste.

In onze toekomstvisie op wonen staan we ook 
open voor nieuwe woonvormen, denk maar aan 
kangoeroewoningen en co-housing. Daarnaast 
wordt ook ingezet op de ontwikkeling van nog 
een aantal sociale woningen, zowel koop- als 
huurappartementen.”

Brigitte Vermeulen – Goris 
brigitte.vermeulen@edegem.be

“De eerste helft van de legislatuur vloog voorbij.  
De nieuwe verkeerslichtenregeling op het kruis-
punt Prins Boudewijnlaan en Drie Eikenstraat 
leveren resultaat op.  In de collegewijk werd door 
de verdwijnpalen een aanzienlijk deel van het 
sluipverkeer uit die wijk gehaald. 

Een aantal schoolomgevingen werden veiliger. 
De eerste fietsboxen zijn geplaatst.  Er werd ook 
veel onderhandeld : met het gewest, De Lijn, 
studiebureaus... Die gesprekken leveren op: een 
veilig kruispunt aan de Kattenbroek, een nieuwe 
Drie Eikenstraat, de aanpak van de wateroverlast 
in de Minervawijk, de uitvoering van acties uit het 
mobiliteitsplan,... Nog heel wat op de plank, ik 
ga verder op mijn manier: consequent, luisterend 
naar ieders mening maar steeds het algemeen 
belang nastrevend.

Voor 2016 wens ik iedereen een gezond en 
zorgeloos jaar, met een vleugje empathie want 
daardoor worden we allemaal tevredener.”

Birre Timmermans- birre.timmermans@edegem.
be

“Een goede gezondheid! Dat is het eerste wat we elkaar toewensen bij de start van een nieuw jaar. Daarom spoor ik je écht aan om in 2016 te (blijven) sporten. Want op een verantwoorde manier aan sport doen, is een plus voor je gezond-
heid.
Om iedereen dichtbij huis een goede sportinfrastructuur te bieden, ondersteun ik als Vlaams minister gemeentes die zich daar samen voor inspannen. Ons eigen Edegem is één van de vele gemeentebesturen die graag op dat aanbod is 
ingegaan. Samen met Hove, Borsbeek en Mortsel investeren we – met Vlaamse steun – in een gedeeld nieuw zwembad. Dat zorgt voor extra plaats nu het Edegemse zwembad haar maximumcapaciteit heeft bereikt. Zo zorgen gemeente-
bestuur en Vlaamse Regering samen dat je ook in de toekomst terecht kunt in een topzwembad bij jou in de buurt. 

Ik wens jou en je naasten dan ook oprecht een sportief, gezond en vredevol 2016 toe!”
Philippe Muyters – Philippe.muyters@vlaanderen.be




