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EDEGEM

Samen met onze coalitiepartners heb
ben we vooropgesteld om een sociale 
tewerkstellingsplaats in combinatie 
met een sociaal restaurant of buurt
restaurant op te starten. Dat plan 
krijgt nu vorm in het Meihof, aange
zien hier een nieuwe uitbater moest 
gezocht worden.

Vzw het Rekreatief en vzw Pegode 
bundelen hiervoor hun krachten. Zij 
zullen samen instaan voor de nieuwe 
invulling van het Meihof. Pegode zal 
zorgen voor het onderhoud van onder 
meer het groen en de speeltuinen. Dit 
doen zij door mensen met een beper
king een dagbesteding te bieden. Het 
Rekreatief zal op haar beurt instaan 
voor de uitbating van het buurt
restaurant. In samenwerking met 
het OCMW gebeurt dat via sociale 
tewerkstelling.

“Zowel sociale tewerkstelling als 
het sociale karakter van het Meihof 
zullen dus gegarandeerd worden”, 
verduidelijkt NVAschepen Brigitte 

VermeulenGoris. “Dit is een positief 
verhaal waar ik als voorzitter van het 
OCMW van Edegem volop achter sta”, 
gaat ze verder.

De speeltuin zal ook toegankelijk 
worden voor kinderen met een be
perking. Ook zij zullen dus kunnen 
komen spelen en genieten van een 
hapje en een drankje in het Meihof. 
De dekenij, de gemeente en de twee 
vermelde partners zetten voor deze 
nieuwe invulling van het Meihof een 
nieuwe juridische structuur op. “Zo 
kan het sociale, open en publieke 
karakter van het Meihof gevrijwaard 
worden. Door deze nieuwe construc
tie blijft ook het skatepark bestaan”, 
vult Brigitte tot slot aan.

Vanaf 20 mei gaat het Meihof van 
start. Weliswaar nog niet in zijn vol
ledige bezetting, maar er zullen al wel 
drankjes en kleine snacks te verkrij
gen zijn.

brigitte.vermeulen@edegem.be

www.n-va.be/edegem

• Nieuw bestuur van N-VA 
Edegem: uitgebreid, verjongd, 
versterkt; verkozen op druk 
bijbewoonde ledenvergadering 
op 7 maart 2016. Voor meer 
info over onze bestuursploeg: 
www.n-va.be/edegem 

• Dank aan Sylvain Box die af-
scheid nam van de gemeente-
raad. Hij blijft ons anker in 
Buizegem! Welkom aan Gerd 
Tahon die Sylvain vervangt.

• Reserveer alvast in uw 
agenda
 • Gezinsdag van de N-VA in 

Plopsaland in De Panne 
op zondag 11 september 
2016

 • Jan Jambon te gast in de 
Zuidrand in Ter Elst op 
zaterdag 22 oktober 2016 
om 20 uur

• Jong en gebeten door de 
politiek? Doe mee met Jong 
N-VA! Contacteer Ine Bos-
schaerts, voorzitter Jong N-VA 
Zuidrand;  
Ine.bosschaerts@n-va.be

Wil je op de hoogte blijven of lid 
worden? Mail je coördinaten naar 
edegem@n-va.be.
Voor meer nieuws omtrent N-VA 
Edegem: volg ons of facebook of 
twitter.
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Nieuwtjes van N-VA 
Edegem 

Nieuwe sociale invulling voor het Meihof



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

“Het culturele aanbod in Edegem is zeer uitgebreid en divers”, zegt schepen van Cultuur Guy Van Sande (N
VA). Huis Hellemans is een vaste waarde, maar met kunstenaar Leo De Beul staat er wat bijzonders te gebeu
ren. Hij stelt er niet alleen tentoon van 16 april tot 8 mei, maar neemt ons bovendien mee in twee bijzondere 
nevenactiviteiten. Op 17 april vond er een aperitiefconcert plaats met filmvertoning en op 16 april een dance
performance, een crossover van genres. De week van de amateurkunsten (WAK) 
heeft namelijk als thema ‘match’: een dialoog tussen verschillende kunstvormen. 

“Op 22 april werd het eerste deel van het boek ‘Bezetten, vereren en fusilleren’ 
voorgesteld. Het boek handelt over Edegem en de Eerste Wereldoorlog. Ik heb de 
drukproeven in handen gehad en het ziet er meer dan bijzonder uit!”, weet Guy 
Van Sande.
 
Voor andere culturele activiteiten verwijst Guy u graag door naar het ‘E zine’ dat 
een volledig overzicht van evenementen geeft. Wilt u dat maandelijks digitaal in 
uw bus krijgen, stuur dan een mailtje naar cultuur@edegem.be met de vermel
ding ‘e zine’. Doen!

Culturele groeten
guy.van.sande@edegem.be

Tentoonstelling kunstenaar Leo De Beul in Huis Hellemans 

Duidelijke daling criminaliteitscijfers in Edegem

Het bcloseproject bevroeg ruim vierhonderd Edegemse senioren 
van 83 jaar en ouder en peilde naar noden op vlak van zorg. Ver
der onderzocht men of er naast het ondersteuningsaanbod van 
de gemeentelijke en OCMWdiensten nog hiaten en vragen zijn. 

We mogen alvast stellen dat de zelfredzaamheid van de be
vraagde doelgroep als positief kan ingeschat worden. Het staat 
ook vast dat er vraag is naar (bijkomende) hulp voor de thuis
zorgdiensten en dat er ook behoefte is naar een verruiming van 
vrijetijdsbesteding voor senioren. We gaan de resultaten van de 
bevraging nu individueel opvolgen, onder andere via huisbezoe
ken, telefoongesprekken, …

Wat zijn de noden van onze Edegemse senioren?

Bij de voorstelling van het veiligheidsbeleid op de laatste politie
raad bleek dat het aantal woninginbraken gedaald is van 220 in
braken in 2011 naar 147 inbraken in 2015. Ook het aantal verkeers
ongevallen (voornamelijk met stoffelijke schade), de aangiften van 
geluidsoverlast en vandalisme en de vaststelling van drugsbezit 
zijn in dalende lijn in Edegem. De politiezone HEKLA zet zich dan 
ook dag en nacht hard in en daar zijn wij hen oprecht dankbaar 
voor!

Burgemeester Koen Metsu wijst erop dat alertheid van burgers en 
het aansluiten bij een BIN (Buurt Informatie Netwerk) nog verder 
kunnen bijdragen aan een verdere daling van het aantal woningin
braken en vandalisme.

“PROJECTEN UITVOEREN MET POSITIEVE ENERGIE, DYNAMISCH 
OVERLEG EN OOG VOOR EN REALISTISCH BUDGET

KOEN MICHIELS, N-VA-SCHEPEN: 

KOEN MICHIELS, SCHEPEN VOOR SPORT, ONDERWIJS EN EVENEMENTEN KOMT ALS VOLGENDE AAN DE 
BEURT IN DE REEKS GESPREKKEN VAN DE VOORZITTER MET ONZE BESTUURDERS.

Koen, hoe bevallen je bevoegd-
heden je als schepen? 
Als onderwijzer in de lagere school 
van OLVEFAMILIA is het ter
rein van onderwijs me zeker niet 
vreemd. Ook in sport ben ik zeker 
thuis als voormalig jeugdcoördina
tor van GerminalBeerschot, Waas
landBeveren en KFCO Wilrijk en 
als notoir feestvarken spreekt de 
bevoegdheid van evenementen en 
festiviteiten me zeker aan.

Wat doet een schepen voor On-
derwijs zoal?
Het voltallige schepencollege is in 
feite de inrichtende macht voor het 
gemeentelijk onderwijs, concreet 
voor de basisschool Andreas 
Vesalius. Als bevoegd schepen 
ben ik de contactpersoon tussen de 
school en de rest van het college en 
administratie.

Er is ook regelmatig een over
leg met alle schooldirecties van 
Edegem, om ideeën uit te wisselen, 
gemeenschappelijke noden aan te 
kaarten en eventuele problemen op 
te lossen. Alle Edegemse scho
len maken immers gebruik van 
verscheidene door de gemeente 
aangeboden diensten of accommo
daties. Denk maar aan de bioklas, 
het zwembad, de bib, het busje, 
uitleenmateriaal, enzovoort. Ook 
volg ik de heel interessante navor
mingen van OVSG, de onderwijs
koepel voor steden en gemeenten. 
Kortelings is er ook een werkgroep 
opgericht om tegen 2020 bijko

mende stoeltjes te creëren in het 
Edegems basisonderwijs.

Wat kan je ons over sport vertel-
len?
In het begin van de legislatuur 
kwamen alle sportclubs met een 
waslijst aan vragen en noden. Onze 
dynamische sportraad biedt de 
sportclubs een waardevol forum. 
Samen met de administratie brach
ten we de volgens ons meest pre
caire situaties in een ‘Masterplan 
sportaccommodatie’ in kaart. Dit 
was een zeer moeilijke oefening, 
ook budgettair. Dit masterplan 
draait ondertussen op kruissnel
heid mede dankzij de gemeente
lijke diensten die er ook de nood 
van inzagen. Zo werden er bijvoor
beeld twee kunstgrasvelden (Fort 
5 en Vic Coveliersstadion) en een 
nieuwe atletiekpiste gerealiseerd. 

De Antwerp Rugby Club werd 
elders gehuisvest om hun groei
kansen niet te ontnemen, het dak 
van de baskethangar werd tijdelijk 
hersteld en de petanquehal bloeit 
als nooit tevoren. Ook met alle 
sportclubs op de site Kattenbroek 
hebben we regelmatig overleg om 
hun sportsite nog te blijven ontwik
kelen.

We zien jou ook vaak op de 
evenementen. 
We proberen de gemeentelijke 
events even plezant te houden 
maar binnen een respectabel bud
get. Binnenkort hebben we de 

Dag van het Park, dit jaar in Fort 5. 
Daar zal ook een speelbos worden 
geopend met uitdagende natuur
lijke spelelementen. Bovendien 
wordt het een familiedag met voor 
ieders wat wils. Ook de jaarmarkt 
en de wekelijkse dinsdagmarkt 
vallen onder mijn bevoegdheid. 
Ik probeer op dinsdag af en toe 
te passeren voor een koffietje met 
een wafeltje en een babbel met de 
mensen.

Wat zijn uw plannen nog?
Ik hoop het beste in iedereen naar 
boven te blijven halen door posi
tieve energie in projecten te steken. 
Door eerlijke antwoorden te geven, 
doordachte en consequente keuzes 
te maken en transparant te bestu
ren, kan je jezelf niks verwijten. 
Bovendien mag ik rekenen op een 
schitterende Edegemse NVA
afdeling met veel hard werkende 
vrijwilligers en een duidelijke visie.

koen.michiels@edegem.be



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

:maanrooV:maaN

Straat:
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


