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Voorwoord
We lezen heel vaak publicaties van an-
dere partijen waarin politici zichzelf op 
de borst kloppen: ‘Kijk wat IK heb ver-
wezenlijkt, kijk hoe geweldig IK ben!’ 
Natuurlijk willen veel politici zichzelf 
als de beste en de hardst werkende 
profileren. Het is echter niet meer dan 
pure zelfpromotie om zoveel mogelijk 
stemmen te ronselen. #IKBENWIJ kan 
ons alleszins niet overtuigen.

Maar in een kleine gemeente zoals 
Hemiksem gaat het over iets heel 
anders. N-VA Hemiksem streeft naar 
meer verbondenheid, waarbij ieder-
een zich inzet voor de maatschappij. 
Samen de economie rendabel houden 
zodat we er samen op vooruit gaan. 
Dan kan iedereen de vruchten plukken 
zonder dat er iemand zich moet erge-
ren aan wie niet wil bijdragen maar 
wel wil consumeren. 

Als het niet meezit door tegenslagen, 
dan is het sociale vangnet er voor 
iedereen die het net mee heeft gewe-
ven. Verantwoordelijkheid, verbonden-
heid, vooruitgang. Ook in Hemiksem. 

N-VA Hemiksem wil ook graag meer 
aandacht voor dierenwelzijn. Het grote 
bewijs hiervan is onze steun aan  
Canisha, een vzw die hulphonden op-
leidt om personen met een beperking 
bij te staan. Daarom organiseren wij 
op 11 juni een evenement in Depot De-
luxe om deze organisatie te steunen. 
Wij nodigen u graag van harte uit om 
een leuke dag te komen beleven, met 
of zonder uw kwispelende vriend, en 
tegelijk een goed doel te steunen. Wij 
kijken er alvast naar uit !

Helke Verdick 
Ondervoorzitter N-VA  
Hemiksem

 Tickets kosten 6 euro aan de kassa en 5 euro in voorverkoop. Meer info vindt u op onze 
website www.happyhond.be, waar u ook tickets kan bestellen. U kan ook tickets bestellen 
via e-mail bij rita.goossens@n-va.be of telefonisch op het nummer 0486/06 75 04.
Wij komen ze dan met plezier bij u thuis brengen.

Op 11 juni 2017 organiseert N-VA Hemiksem in zaal Depot Deluxe een 
hondenwandeling en huisdierenbeurs ten voordele van VZW Canisha.
Canisha is een organisatie die hulphonden 
opleidt om mensen met een beperking 
bij te staan in het dagelijkse leven. Een 
hulphond opleiden kost heel veel geld en 
daarbij kunnen ze alle steun gebruiken. 
De huisdierenbeurs met hondenwande-
ling vindt plaats van 13 tot 18 uur. 

U kan aan een begeleide wandeling van 
3,5 km of 7 km meedoen, en u kan ter 
plaatse genieten van een hapje en een 
drankje.

Diverse exposanten hebben zich reeds  
aangemeld om er samen een gezellige  
beestenboel van te maken.

Er wordt ook animatie voorzien zoals 
prachtige demonstraties doggy dance, 
workshops doggy dance, hondenshiatsu 
en verbazende demonstraties van assisten-
tiehonden. Alle deelnemers krijgen gratis 
leuke attenties en krijgen eveneens een 
lot voor onze aanwezigheidstombola met 
mooie prijzen.

Huisdierenbeurs en 
hondenwandeling
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Bestuur zwijgt over loodvergiftiging in buurgemeente
In april 2016 werd bij een peuter uit Hoboken een 
lood-in-bloedwaarde gemeten van 36,28 microgram lood 
per deciliter bloed. Dat is zeven keer meer dan de maxi-
mumnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. De ver-
hoogde loodwaarde blijkt een gevolg van dakwerken in de 
loodraffinaderij van Umicore begin vorig jaar. Toen was er 
een tijdelijke piek van looduitstoot, die pas maanden later 
werd ontdekt.

Een medische werkgroep test sinds 1993 twee keer per jaar 
de bloedwaarden van kinderen tussen 1 en 12 jaar oud in 
de wijk Moretusburg in Hoboken. De buurt kampt al jaren 
met loodvervuiling die wordt veroorzaakt door het nabijge-
legen Umicore. 

De ‘veilige’ norm die de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) hanteert, bedraagt een maximumwaarde van 5 mi-
crogram lood per deciliter bloed. Bij vijftien kinderen was 

dat meer dan het dubbele. Vier van hen hadden zelfs een 
waarde van meer dan 20, één peuter piekte op 36,28. 

Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en ontwik-
keling van een kind.

Dit bericht deed bij ons meteen ook alarmbellen rinkelen, 
omdat wij uiteraard een buurgemeente zijn. Misschien 
werden onze kinderen ook wel blootgesteld aan te veel 
looduitstoot? De N-VA vroeg daarom op de gemeenteraad 
van februari waarom onze inwoners niet werden ingelicht. 

Blijkbaar was er ‘niets te melden’ en vond de bevoegde sche-
pen Meyvis het niet nodig om onze inwoners te informeren 
en gerust te stellen.

Communicatie met onze inwoners blijkt nog 
maar eens het zwakke punt van dit bestuur.

Op 2 maart 2017 bleek dat op de parking aan de Antwerpsesteenweg meer dan 20 auto’s beschadigd werden. 
Hun ruiten werden ingeslagen en er werden spullen uit de wagens gestolen.

De politie startte meteen een buurtonderzoek om na te gaan 
of er iemand iets gehoord of gezien had. Maar de parking is 
‘s nachts pikdonker, ze wordt afgeschermd door een haag en 
het waaide ook nog erg hard. Het valt dus te betwijfelen of er 
getuigen gevonden zijn. Ondertussen is er vlakbij deze parking 
ook nog een vrachtwagen volledig gestript van alle bruikbare 
onderdelen.

Blijkbaar loopt er momenteel een prijsaanvraag voor de installa-
tie van verlichting voor deze buurtparking, hoewel buurtbewo-
ners dit al meermaals hadden gevraagd.  Het gemeentebestuur 
vond de decoratieve én dure verlichting van de kerk blijkbaar al 
jaren belangrijker dan de veiligheid op onze openbare parkings.

We betwijfelen dat het inzetten van ANPR-camera’s met 
nummerplaatherkenning in dergelijke gevallen hun nut zullen 
hebben, aangezien criminelen zich niet enkel met de wagen 
verplaatsen. Ze kunnen evengoed met het openbaar vervoer naar 

onze gemeente afzakken. Of misschien bevinden de daders zich 
wel in de gemeente zelf?

Zich aansluiten bij een BIN (Buurt Informatie Netwerk) is zeker 
altijd nuttig, maar heeft niet hetzelfde effect als degelijke preventie. 

N-VA Hemiksem pleit er dus voor om zo snel mogelijk meer 
werk te maken van onze veiligheid:

  verlichting plaatsen (bij voorkeur energiezuinig) waar inwo-
ners zich onveilig voelen en ook ’s nachts laten branden,

  hagen of afscheidingen verwijderen of minstens lager ma-
ken, zodat criminelen niet ongestoord en ongezien hun gang 
kunnen gaan,

  de mogelijkheid bekijken om bewakingscamera’s te plaatsen 
op plekken waar vaak dergelijke incidenten gebeuren

N-VA wil inzetten 
op meer veiligheid 
in Hemiksem
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N-VA: “Twijfels over  
permanente zone 30  
in hele dorpskern”
Het gemeentebestuur heeft op veel plaatsen in de 
gemeente permanente zones 30 ingericht. N-VA 
Hemiksem vindt dat zone 30-borden op bepaalde 
plaatsen en op specifieke tijdstippen beter zijn om 
een vlotte doorstroming van het verkeer te garande-
ren. Permanente zones 30 zijn nuttig in het  
centrum, maar op grotere wegen zijn andere  
oplossingen mogelijk. 

De zone 30 omvat zowat de hele dorpskern: naast de volledi-
ge Gemeenteplaats geldt de zone 30 in de Lindelei vanaf het 
kruispunt met de K. de Backerstraat, in de Assestraat vanaf de 
bocht aan het kasteel, in de Heiligstraat vanaf het kruispunt 
met de E. Creadolaan inclusief alle doodlopende straten, en in 
de Kerkstraat vanaf de Ketinglei. Men voert de zone 30 ook in 
aan de toegangen van alle scholen: in de Hoofdboslaan, de Jan 
Sanderslaan en de Provinciale Steenweg. Net zoals veel inwoners 
heeft de N-VA twijfels bij deze drastische beslissing. Natuur-
lijk zijn we voor de invoering van een zone 30 op plaatsen en 
tijdstippen waar dit verantwoord is. Maar op bepaalde locaties 
passeert er op sommige tijdstippen haast niemand. Dan heeft 
zo’n snelheidsbeperking niets meer te maken met verkeersveilig-
heid, maar eerder met het gemakkelijk klissen en beboeten voor 
overdreven snelheid. 

Zoals bijvoorbeeld in de Hoofdboslaan. Daar wordt er een 
gedeelte permanent zone 30, terwijl deze plaats eigenlijk meer 
geschikt is om enkel bij het begin en einde van de schooluren 
traag te rijden. Deze baan is breed en nodigt automatisch uit tot 
sneller rijden. Hier gaan beboeten tijdens bijvoorbeeld school-
vakanties, vinden sommigen pure geldklopperij, terwijl op dat 
moment de verkeersveiligheid eigenlijk niet in het gedrang is.

In deze situaties vindt de N-VA de invoering van slimme zone 
30-borden veel beter. Die geven een snelheidsbeperking aan 
binnen bepaalde (school)uren. 

Zwaar vervoer aan schoolpoorten
Het bestuur belooft al jaren een verkeerscirculatieplan voor 
het zware verkeer in onze gemeente, maar toen de N-VA op de 
gemeenteraad vroeg naar een stand van zaken, viel men alweer 
compleet uit de lucht. Het is toch niet meer dan logisch dat men 
ook eens nadenkt over het weren van zware vrachtwagens aan 
onze schoolpoorten ?

In de gemeenteraadszitting vroeg onze fractie zich ook af hoe de 
zone 30 zal worden afgedwongen. Op een aantal plaatsen zullen 
blijkbaar meetborden worden opgesteld om de weggebruikers 
attent te maken op hun snelheid. We betwijfelen of dit voldoende 
zal zijn om de automobilisten te sensibiliseren.

Kaas en wijn voor Valentijn 
Op zaterdag 18 februari 2017 organiseerde N-VA 
Hemiksem een kaas-en wijnavond in zaal de Oude 
Boekerij. Eddy Bevers, burgemeester van Wille-
broek, kwam een uiteenzetting geven over wat de 
impact is van een gemeentebestuur met de N-VA 
aan het roer. voor een gemeente. Willebroek is een 
toonbeeld van innovatie, vooruitstrevendheid bin-
nen elk beleidsdomein en grote burgerparticipatie.

Het eten en de wijn waren verrukkelijk. Kamerleden 
Yoleen Van Camp en Bert Wollants waren eveneens 
aanwezig om onze lokale afdeling te steunen. Het 
was een gezellige en interessante avond waar veel 
ideeën en visies uitgewisseld werden. We danken 
alle sympathisanten voor hun aanwezigheid.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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