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Voorwoord

De donkere dagen van het jaar zijn 
daar weer en het jaar loopt op zijn 
einde. We kijken allemaal uit naar 
de feestdagen die we graag door-
brengen met de mensen die we 
graag zien, en we hopen op leuke 
cadeautjes onder de kerstboom. 

N-VA Hemiksem kijkt ook volop 
uit naar het nieuwe jaar, want we 
hebben in 2017 enkele leuke eve-
nementen voor jullie in petto. 

In februari organiseren we om 
te beginnen al een kaas- en 
wijnavond voor Valentijn. Wij hopen 
van harte u daar te mogen verwel-
komen. Meer info hierover vindt u 
verder in dit blad.

In juni 2017 organiseren we ook 
een groots evenement, maar daar 
gaan we nu nog niets over verklap-
pen. Houd onze facebookpagina en 
onze website zeker in het oog!

Het bestuur van N-VA Hemiksem 
wenst u alvast prettige feestdagen 
en een fantastisch 2017 !

Erik Van 
Lierde 
Voorzitter

ZATERDAG

18 februari 
2017

Vanaf 18 uur

Zaal de Oude Boekerij,  

Heiligstraat 6 

Hemiksem

Uitnodiging 

Kaas en wijn voor Valentijn
Op zaterdag 18 februari 2017 nodigen wij u graag uit vanaf 18 uur 
voor een kaas-en wijnavond in zaal de Oude Boekerij, Heiligstraat 6 in 
Hemiksem.

In een informeel kader kunnen we elkaar daar beter leren kennen.  
De prijs voor een lekkere kaasschotel of vleesschotel inclusief 1 glas wijn 
en dessert is 16 euro per volwassene, en 8 euro per kind. 

Stort het totale bedrag op rekening BE07 6528 1970 6666 van N-VA 
Hemiksem met vermelding van uw naam + het aantal personen. Zodra 
het geld gestort is, is uw reservatie in orde en krijgt u een bevestiging.

 Meer info vindt u op onze website www.n-va.be/hemiksem

 Inschrijven kan via e-mail bij helke.verdick@n-va.be.
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Onlangs werd in de politieraad een budgetwijziging goedgekeurd waaruit bleek dat de Politiezone Rupel 
plots 40 000 euro meer moet betalen voor het elektriciteitsverbruik van het commissariaat.
Het politiegebouw, dat gedeeld wordt 
met het OCMW van Boom, beschikt 
over twee elektriciteitsmeters die helaas 
niet gekoppeld zijn aan de leidingen en 
de verbruikers van OCMW en politie. 
Aanvankelijk koos men voor een arbitrai-
re verdeelsleutel, zijnde de oppervlakte. 
Intussen werd echter een digitale meting 
uitgevoerd op die twee meters. Hieruit 
kon de verdeelsleutel ‘oppervlakte’ inge-
ruild worden voor een nieuwe verdeels-
leutel: namelijk het werkelijk verbruik.

Gelet op de uitslag van die digitale metin-
gen, is de N-VA ervan overtuigd dat deze 
nieuwe verdeelsleutel allesbehalve correct 
is, en als het ware een transfer genereert 
van de politie naar het OCMW. Aldus 
subsidieert de politie (en dus alle Rupel-
gemeenten conform hun percentage in de 
begroting van de politie) het OCMW van 
Boom. 

Hallucinante verbruikscijfers
De N-VA vroeg de rapporten op en stelde 
vast dat het verbruik van de politie tijdens 
de eerste zes maanden van 2016 meer dan 
160 000 kWh zou bedragen. Hallucinant, 
zeker als je weet dat bijvoorbeeld het ge-
meentehuis van pakweg Rumst voor een 
gans jaar slechts 100 000 kWh verbruikt. 
Cijfers die nooit kunnen kloppen, zelfs 
niet als men de industriële keuken van 
het OCMW aan de politie had gegeven. 

Tijdens de politieraad heeft de N-VA 
daarom tegengestemd. Het punt werd 
echter toch goedgekeurd omdat de 
sp.a-fractie van oud-burgemeester Patrick 
Marnef de wijziging goedkeurde, samen 
met de burgemeesters van Niel, Schelle 
en Hemiksem. 

Vooral die twee laatste hun positie is 
merkwaardig, aangezien ze vaak aange-

ven dat elke cent die ze moeten uitgeven 
aan de politiezone Rupel er één te veel 
is. Nu heeft de burgemeester echter geen 
enkele moeite gedaan om onze gemeente 
kosten te besparen, terwijl hij eigenlijk 
wel de belangen van onze gemeente dient 
te verdedigen in deze raad.

Intussen bestelde het politiecollege 
een audit, niet om de juistheid van het 
verbruik te kunnen verifiëren, maar 
om een toekomstige energiebesparing 
te kunnen realiseren. Gregory Müsing 
(fractieleider N-VA Hemiksem) vindt dat 
men minstens de uitkomst van die audit 
had moeten afwachten, alvorens deze 
buitensporige kosten aan te rekenen. Met 
de steun van burgemeester Luc Bouckaert 
(CD&V) werd het voorstel van de N-VA 
in de politieraad echter verworpen.  

Draait Hemiksem mee 
op voor stroomkosten 
Booms OCMW ?

N-VA Hemiksem zoekt gemotiveerde bestuursleden
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb jij interesse in de gemeentelijke politiek ? Wil je graag dat er dingen 
veranderen? Heb jij verborgen talenten die je graag wil ontplooien?

Wij zijn op zoek naar mensen die samen met N-VA Hemiksem mee willen werken aan de uitbouw van een sterk 
Hemiksem in een sterk Vlaanderen. Rechtlijnige mensen die een open maar kritische blik op onze samenleving 
hebben, en zich kunnen vinden in onze standpunten. Denkers, doeners, praters of luisteraars, iedereen is welkom.
 
Nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze bestuursleden en wij nodigen je graag uit voor een gesprek. 
Contacteer ons via www.n-va.be/hemiksem of bel met onze voorzitter Erik Van Lierde: Tel. 0495/55 16 50
Hopelijk mogen wij je binnenkort verwelkomen in ons team!
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Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

Zwarte Piet in Hemiksem 
Op zaterdag 19 november kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet in Hemiksem aan. Tot onze grote tevreden-
heid zag Zwarte Piet nog steeds helemaal zwart.

Wij hopen dat dit de komende 
jaren nog steeds zo zal zijn. Vorige 
maand is er namelijk heel wat te 
doen geweest rond het zogenaamde 
‘Pietenpact’, waarbij de onderte-
kenaars zich ertoe verbonden om 
Zwarte Piet enkel nog te tonen met 
hoogstens wat roetvegen. Dit leidde 
tot grote verontwaardiging over 
heel Vlaanderen, omdat hiermee 
een Vlaamse traditie gewoon over-
boord gegooid werd.

Vlamingen willen respect en 
verdraagzaamheid tonen voor 
andere mensen. Maar het minste 
dat we daarvoor terugvragen, is 
respect voor onze eigen tradities. 
Sinterklaas en Zwarte Piet zijn 
kindvriendelijke figuren, die er zijn 
voor álle kinderen, zonder onder-
scheid van rang, stand of kleur. 

Deze jaarlijkse traditie heeft volgens de N-VA absoluut niets te maken met onderdrukking of racisme. Dus laat een kinderfeest een 
kinderfeest zijn, zonder dat volwassenen daar van alles aan koppelen. Decreten of pacten zijn hierbij volstrekt overbodig.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


