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Op 11 juli heeft N-VA Hemiksem alle 
inwoners van de gemeente weer verwend 
met leuke verrassingen.

We hadden in ons vorige blad gevraagd 
ons te verwittigen als je een Vlaamse 
leeuwenvlag aan je voorgevel zou han-

gen. Veel mensen 
hebben dit dan 
ook gedaan, maar 
er waren er ook 
veel het vergeten. 
Gelukkig kenden 
we ook nog onze 
“vaste” adresjes, 
die ons elk jaar 
opnieuw steunen.

Daar hebben we dan mooie bloemetjes 
gaan afleveren met onze complimenten. 

Voorwoord 

Hoewel het weer begin september 
ons iets anders probeerde wijs 
te maken, is de vakantie spijtig 
genoeg alweer voorbij. Al onze 
bestuursleden en mandatarissen 
staan te trappelen om aan het 
nieuwe werkjaar te beginnen.

Er is namelijk nog veel werk aan 
de winkel. Onze gemeente is in 
volle groei: er worden steeds 
meer woningen bijgebouwd en 
dat zal ook een grote impact heb-
ben op de gemeentelijke dienst-
verlening zoals het onderwijs en 
de kinderopvang. Wij blijven er 
mee op toezien dat de kwaliteit 
gegarandeerd blijft voor onze 
inwoners.

De mobiliteitsproblemen zullen 
alleen maar toenemen en dat 
wordt een grote uitdaging voor de 
toekomst. De A12 wordt alsmaar 
belangrijker om onze gemeente 
te verbinden met de omliggende 
gemeenten en onze werkplek. 
Meer hierover leest u verder in 
dit blad.

Alvast veel leesplezier. N-VA 
Hemiskem wenst u allen een 
vruchtbaar werk- en schooljaar.

Erik Van Lierde
Voorzitter

“Een avond met Jan Jambon” 
Noteer alvast in uw agenda:

Zaterdag 22 oktober19.00 uur
Zaal Ter Elst Edegem  Kattenbroek.

Inschrijven kan bij Dirk De Keersmaeker (dirk.dekeersmaeker@n-va.be) en de betaling op 
rekening van N-VA Zuidrand BE25 3631 4628 9982. 

De Vlaamse feestdag: steeds een feest in Hemiksem !

Op zaterdag 22 oktober slaan de N-VA-besturen uit de Zuidrand de handen in elkaar voor 
de organisatie van een “Avond met Jan Jambon”. In een informeel kader kunnen we elkaar 
beter leren kennen. Sympathisanten, (bestuurs)leden en mandatarissen uit Aartselaar, 
Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle en Wommel-
gem tekenen aanwezig! 

U bent van harte welkom in zaal Ter Elst in Edegem (Kattenbroek 1) vanaf 19 uur. We 
verwelkomen niemand minder dan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon als gast-
spreker tussen 20 uur en 21 uur. Tot middernacht kunnen we nakaarten bij een hapje en een 
drankje. We vragen 25 euro inschrijving voor het gebeuren. In deze prijs zitten gastronomi-
sche hapjes, een zakje friet én drank à volonté inbegrepen.
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Wij vieren 11 juli

Op 11 juli trakteert N-VA Hemiksem u op 
een fijne verrassing. We delen weer gratis 
lekkere snoepjes uit op de invalswegen. 
Hou de mensen met de gele N-VA-shirts 
dus in de gaten!

Wie een Vlaamse leeuwenvlag aan zijn 
gevel hangt, krijgt van ons zoals elk jaar 
een kleine attentie.

We vragen dit jaar wel dat u ons op voor-
hand uw adres doorgeeft, zodat wij het 
persoonlijk kunnen komen afgeven. 

Vroeger doorkruisten wij met de auto heel 
de gemeente op zoek naar Vlaamse vlag-
gen, wat natuurlijk niet zo goed is voor het 
milieu. Met de fiets was dit jammer genoeg 
niet mogelijk omdat we dan de geschenk-
jes niet konden meenemen.

Geef daarom dit jaar voor 11 juli uw adres 
door via rita.goossens@n-va.be, via onze 
Facebookpagina of op www.n-va.be/
hemiksem. U mag ook bellen naar Rita 
Goossens op nummer 0486 06 75 04.  

De vakantie staat voor de deur. Voor de schoolgaande en 
studerende jeugd komt die zeker op tijd na een vermoeiend 
schooljaar. En hoewel er in de zomer geen gemeenteraad is, 
zitten onze raadsleden niet stil. Zij blijven verder denken 
en werken aan een Hemiksem dat alle kansen voor een 
aangename gemeente benut.

Hun nieuwe ideeën en inzichten van de kersverse be-
stuursleden gaan ons de komende maanden zeker van pas 
komen. De eerste activiteiten en acties voor deze zomer, 
het najaar en zelfs al voor het voorjaar van 2017 worden 
momenteel uitgewerkt. 

Graag wens ik jullie allemaal een deugddoende vakan-
tie, met hopelijk een zonnige Vlaamse feestdag op 11 
juli.  Als jullie vragen of opmerkingen hebben over onze 
gemeente, dan horen we dat graag van jullie.

 Voorzitter: Erik Van Lierde, Ondervoorzitter: Helke Verdick, (Waarnemend) secretaris: Helke 
Verdick, Penningmeester: Rudy Vander Elst, Ledenverantwoordelijke: Tom Verbraeken, Communi-
catieverantwoordelijke: Rita Goossens, Organisatieverantwoordelijke: Karina van Heirle, Jongeren-
verantwoordelijke: Kevin Joos, Bestuursleden: Nele Cornelis, Gregory Müsing, Ludo Budts

Nieuw bestuur voor N-VA Hemiksem

“Wij hebben nieuwe 
ideeën en inzichten 
voor Hemiksem”
 Voorzitter Erik Van 
Lierde

N-VA Hemiksem wenst u een mooie zomer!
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Toekomstvisie Gemeenteplaats

N-VA over plannen A12 van CD&V: “Tikkeltje hypocriet”

Op woensdag 5 oktober kan je tussen 9 en 12 uur (gedurende 
de wekelijkse markt) en van 19 tot 20 uur de ontwerpplannen 
inkijken voor de vernieuwing van de Gemeenteplaats. Een stu-
diebureau maakte een eerste ontwerp op en dat wil de gemeente 
Hemiksem nu aan jullie presenteren. 

Als inwoner kan je ook mee nadenken over de nieuwe invulling 
van onze dorpskern. N-VA Hemiksem hoort ook graag jullie 
suggesties en opmerkingen. 

Na dit eerste inspraakmoment volgen er nog andere momenten 
waarop de plannen –indien nodig- bijgestuurd kunnen worden. 
Kom dus zeker op 5 oktober langs op het oude Gemeentehuis aan 
de Gemeenteplaats. 
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CD&V deelt de laatste weken in de Rupel-
streek en Aartselaar foldertjes uit met hun 
plannen voor de herinrichting van de A12. 
Daarin is sprake van het afsluiten van de 
kruispunten Leugstraat/Vluchtenburgs-
traat en Guido Gezellestraat/Helststraat, 
het insleuven van de A12 onder de twee 
resterende kruispunten en een groot rond 
punt boven de A12 op de twee openblij-
vende kruispunten. “Op zich een goed 
plan, want het is de denkpiste die de N-VA 
al in 2014 lanceerde. Maar dat de CD&V 
een nog te onderzoeken plan al uitbrengt 
en claimt als hun idee, nadat er onder 
CD&V-minister Crevits jarenlang geen en-
kele stap werd gezet om de A12 te hervor-
men, stemt toch wel heel bitter”, reageren 
de N-VA-afdelingen uit Aartselaar, Hemik-
sem en Schelle.

Plan CD&V voorbarig
De uitgangspunten kunnen alvast op be-
grip rekenen bij Bart Lambrecht (N-VA), 
schepen van Mobiliteit in Aartselaar. 
“Hetzelfde idee hebben we in 2014 al eens 
gelanceerd en voorgesteld aan het Agent-
schap Wegen en Verkeer en de minister 
om verder te onderzoeken. Dat gebeurt 
nu ook daadwerkelijk via een nieuwe stu-
die. Alleen is het plan van CD&V wel heel 
voorbarig. Of ronde punten beter zijn dan 
een kruispunt met verkeerslichten is nog 
maar de vraag. En CD&V vergeet de es-
sentiële terugkeerlussen voor de openblij-
vende kruispunten. Je kan toch onmogelijk 
de twee middelste kruispunten gaan afslui-
ten en al dat verkeer dan ook nog eens op 

de openblijvende kruispunten sturen? Je 
hebt terugkeerlussen nodig zoals aan de 
Pierstraat of Ikea. Zonder terugkeerlussen 
creëert het plan van CD&V verkeerschaos”, 
vindt Lambrecht, die de plannen technisch 
onder de loep nam.

Ongelukkige timing
De plannen van CD&V zijn niet alleen on-
volmaakt, de timing van bekendmaking 
is ook behoorlijk ongelukkig. “Minister 
Weyts (N-VA) lanceert deze maand nog 
een studieopdracht om deze uitgangspun-
ten te onderzoeken. Maar mogelijk blijkt 
uit de studie dat er andere oplossingen be-
ter zijn of dat bepaalde zaken onhaalbaar 
zijn. Is het daarom echt nodig van CD&V 
om het publiek nu al te bespelen met idee-
en die niet eens op hun haalbaarheid zijn 
onderzocht? Zijn er al niet genoeg ballon-
netjes opgelaten over de herinrichting van 
de A12? Op de duur verliest de politiek al 
haar geloofwaardigheid door dit soort van 
vroegtijdige ‘oplossingen’ te communice-
ren”, zegt Erik Van Lierde (N-VA), voorzit-
ter van N-VA-Hemiksem.

Dankzij minister Weyts
Dat CD&V nu plots de ideeën voor de 
herinrichting van de A12 tracht te claimen, 
kan er bij Walter Lembrechts (N-VA), 
N-VA-fractieleider in Schelle, absoluut niet 
in. “In 2006 werd een streefbeeldstudie ge-
maakt voor een volledige insleuving van 
de A12. Maar dat project bleek al snel te 
duur en kon ook niet via PPS gefinancierd 
worden. Het plan was dus niet realistisch. 

En daarna, onder minister van Openba-
re Werken Crevits (CD&V), gebeurde er 
werkelijk niets. Geen enkel nieuw, realis-
tisch of betaalbaar plan werd gelanceerd of 
onderzocht. Moest de CD&V toen al wat 
moeite hebben gedaan bij hun minister, 
hadden we nu waarschijnlijk kant en kla-
re plannen die we konden uitvoeren om 
de levensgevaarlijke kruispunten aan te 
pakken. De realiteit is dat onze N-VA-mi-
nister Ben Weyts volledig van nul moet be-
ginnen. Deze keer heeft Weyts echter wel 
de herinrichting van de A12 in zijn beleid 
opgenomen, gaat hij kredieten voorzien en 
wordt deze studie gelanceerd. Dat is dus 
veel meer dan wat CD&V ooit voor de A12 
heeft gedaan. Dat net CD&V nu de ideeën 
voor de herinrichting claimt, is bijzonder 
hypocriet als je de geschiedenis van het 
dossier wat kent.”

Voldoende politiek draagvlak
Kamerlid en burgemeester van Aartselaar 
Sophie De Wit (N-VA) besluit echter po-
sitief: “We kunnen wel uit de ballonnetjes 
van CD&V concluderen dat ze de ideeën 
van de N-VA voor de herinrichting steu-
nen. Dat doet ons hopen dat er voldoende 
politiek draagvlak zal zijn om de A12 gron-
dig aan te pakken. Het is alleen te hopen 
dat CD&V zich bij de resultaten van de 
studie zal willen neerleggen, ook als daar-
uit blijkt dat andere voorstellen beter zijn 
en het zogenaamde ‘CD&V-idee’ naar de 
prullenmand wordt verwezen.”

De N-VA spreekt u aan?
Dan is lid worden zeer eenvoudig. U stort 12,50 euro op rekening BE82 9796 5306 
8568 (of 5 euro voor jongeren tot 30 jaar).

Daarvoor krijgt u spreek- en stemrecht op congressen, een uitnodiging voor de vele 
nationale en lokale activiteiten en ontvangt u gratis het Nieuw-Vlaams-Magazine.

Bezoek onze vernieuwde website  
www.n-va.be/hemiksem en like ons  

op facebook!
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


