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Bekaertsite: zegen of vloek voor Hemiksem?
De komende vijft ien jaar willen projectontwikkelaars 625 wooneenheden bouwen in een 
landschapspark op de Bekaertsite, met bijkomende ruimte voor een woonzorgboulevard 
met 167 units aan de Scheldeoever. N-VA Hemiksem zit net als veel inwoners met heel wat 
vragen. Wat met de mobiliteit? En zullen alle kinderen nog een plaats vinden in onze scholen?

De gemeente wou de site eerst omvormen tot 
een kmo-zone. Maar dan zou al het vracht-
verkeer door Hemiksem naar de Scheldeoever 
moeten. Dat wou men (terecht) vermijden. Het 
gemeentebestuur vormde de site daarop om 
tot woonzone. Daarin kon de N-VA zich niet 
vinden vanwege de verwachte mobiliteits-
problemen. Ook nu het project concreet vorm 
krijgt, zijn er nog geen oplossingen voor de 
vele bijkomende auto’s. De bevoegde schepen 
(Groen) veronderstelt dat de parkeerbehoefte 
zal afnemen, omdat er naast de site alternatie-
ven zijn zoals de Waterbus en de fietsostrade. 
Maar het bijkomende fiets- en wandelverkeer 
zal niet rechtstreeks tot minder autoverkeer 
leiden. Extra horeca, toerisme en handels-
zaken zullen de parkeerproblemen die er 
vandaag al zijn alleen maar doen toenemen. 
Voor de N-VA is het duidelijk: de alternatieven 
moeten er zijn vóór de bijkomende woningen.

Veel bezorgdheden

Ook over andere aspecten maken we ons 
zorgen: zal het experimentele kader van het 
project de eerste bewoners niet op extra kosten 
jagen? Mogelijk ontstaan er namelijk conflicten 
over onder andere de tuinaanleg, gemeen-
schappelijke kosten en elektrische installaties 
voor laadpalen. Daarnaast maakt Bekaert 
13 miljoen euro vrij om de site te saneren. 
Maar de vervuilde grond verdwijnt niet, hij 
wordt als het ware ingepakt en afgedekt met 
een klei- en grondlaag.

Niet klaar voor toekomst

Tot slot is Hemiksem duidelijk niet klaar om 
zoveel nieuwe bewoners te verwelkomen. 
Het project zet in op jonge tweeverdieners 
met kleine kinderen. Voor hen zou werken in 
de gemeente ideaal zijn, zodat ze geen twee 
wagens nodig hebben. Maar het gemeente-
bestuur zette nog niet in op tewerkstelling in 
de eigen gemeente. Het werkaanbod in de 
dienstensector is uiterst beperkt. Bovendien 
zijn er te weinig plaatsen in de kinderopvang 
en de scholen. De gemeentescholen worden 
weliswaar gerenoveerd, maar aan voldoende 
extra klaslokalen om het stijgende bewoners-
aantal op te vangen werd niet gedacht. 

Onze conclusie: wie graag in het groen woont, 
zal op de site tot rust kunnen komen na een 
hectische werkdag en de nodige stress als 
gevolg van een gebrek aan voorzieningen in de 
buurt. 

N-VA Hemiksem blijft bij het gemeente-
bestuur aandringen op oplossingen.

 Slibt Hemiksem binnenkort nog verder dicht 
door dit autoluwe minidorp?

Beste inwoner van 
Hemiksem,

Wij maken ons allen grote 
zorgen over de heraanleg 
van de Bekaertsite. Welke 
invloed zal die hebben op 
onze mobiliteit? Zullen alle 
kinderen nog een plekje 
hebben in onze scholen? 
Zullen we nog genoeg 
huisartsen ter beschikking 
hebben? En zal deze site met 
dure woningen een grote 
invloed hebben op de betaal-
baarheid van onze huisves-
ting in heel de gemeente? 
Meer hierover in het artikel 
hiernaast. N-VA Hemiksem 
volgt dit dossier op de voet 
en houdt u op de hoogte.

We plannen in het voorjaar 
allerlei activiteiten, waarvoor 
u van harte uitgenodigd bent. 
Meer informatie vindt u 
verder in dit blad. Hou zeker 
ook onze Facebookpagina 
N-VA Hemiksem en onze 
website www.n-va.be/
hemiksem in het oog. 

Hebt u vragen of opmerkin-
gen? Onze gemeenteraads- 
en bestuursleden staan met 
veel plezier voor u klaar. 
Spreek ons aan of mail naar 
hemiksem@n-va.be. 

Peter 
Dutremez
Voorzitter 
N-VA 
Hemiksem

Hemiksem
hemiksem@n-va.be N-VA Hemiksemwww.n-va.be/hemiksem
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Wordt u ook een Mooimaker?
Bestuurslid Marianne Borms gaat wekelijks op stap met de Mooimakers. Ze ruimen zwerfvuil op in de straten, parken en  
bossen van Hemiksem.

“Het is gemakkelijk om iemand met de vinger te wijzen, maar 
als we eerlijk zijn is iedereen er een beetje schuldig aan op zijn 
manier. Zij die het zwerfvuil veroorzaken en zij die gewoon 
wegkijken”, zegt Marianne. “We maken met hart en ziel onze 
gemeente proper en hebben er achteraf ook een goed gevoel 
bij dat we ons steentje hebben bijgedragen aan de netheid van 
Hemiksem, wat natuurlijk ook goed is voor fauna en flora. We 
vinden het wel jammer dat men vaak veel moeite doet om het 
afval te verstoppen in de struiken. Wij verwonden ons soms om 
alles te kunnen verwijderen.”

Kleine moeite

“Ik krijg vaak de opmerking dat er geen vuilbak in de buurt is, 
maar zelfs als er wel zijn, belandt afval nog op straat of ernaast”, 
stelt Marianne vast. “Het is toch maar een kleine moeite om 
even tot aan een vuilbak te wandelen of je afval mee naar huis te 
nemen? Ik wil ook een warme oproep doen om geen sigaretten- 
peuken op straat of in de natuur te gooien. Peuken zijn giftig 
voor het milieu en de dieren.” 

Wat kan u doen?

“Raap rondslingerend afval op uw eigen stoep op en stimuleer 
uw buren om hetzelfde te doen. Alle beetjes helpen! Is er bij u in 
de buurt een terugkerend probleem met rondslingerend afval of 
sluikstort? Contacteer mij dan gerust. We bekijken samen hoe 
we het probleem kunnen aanpakken.”

Marianne (midden) op stap met haar collega-Mooimakers Nadine 
en John. Wilt u meedoen of hebt u vragen voor Marianne? Bel 
haar op 0497 03 55 03 of mail naar marianne.borms@n-va.be.

Drie nuttige veiligheidstips
1. Veiligheid aan de spooroverweg

Een auto die in panne valt op een spooroverweg, een vrachtwagen 
die er zijn lading verliest of een andere gevaarlijke situatie ...   
Op zulke momenten hebt u tijd te kort. Daarom kan het levens-
belangrijk zijn om het volgende te weten. Aan elke spooroverweg 
hangt onder het rood-witte kruis een sticker met nuttige info 
zoals het nummer van de spoorlijn en van de overweg, de straat-
naam en de gemeente. Ook de belangrijkste noodnummers staan 
erop. Hoe sneller deze informatie via de hulpdiensten tot bij 
Infrabel geraakt, hoe sneller men kan ingrijpen om een incident 
te vermijden.

Is er een incident aan een spooroverweg, volg 
dan deze stappen:

1.  Breng uzelf in veiligheid en verlaat de sporen.
2.  Verwittig de hulpdiensten om het  

treinverkeer te kunnen laten stilleggen.
3.  Bepaal waar u bent met behulp van de  

sticker op de overwegpalen.

2. 112 BE-app

Kent u de 112 BE-app al? Die is 
zeer handig als u een probleem 
hebt op een plaats die u niet 
goed kent. Via de app kan u de 
hulp inroepen van een zieken-
wagen, de brandweer of de  
politie. De noodcentrales krijgen dan automatisch een indicatie 
van uw locatie en wie u bent.

3. Rode Kruis-Vlaanderen-app

Met deze gratis app kan u 
levens redden. Met video’s 
en stap-voor-stapadvies was 
eerste hulp bieden nog nooit 
zo eenvoudig. De app geeft 
u bovendien veiligheidstips voor noodsituaties, van zwaar 
winterweer tot orkanen, aardbevingen en zelfs tornado’s.

hemiksem@n-va.be
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  Vragen over brand bij Caldic

  Boomaanplanting Park Den Akker/Hemixveer

  Mobiele camera’s en aanpak sluikstort

  Overlast aan Scheldeboord

  Verwarring over afvalophaling en vraag om wekelijkse 
pmd-ophaling

  Protest tegen heraanleg Kerkeneinde

  Onduidelijke gemeentelijke communicatie 

  BIN-netwerken Hemiksem

  Vragen over snelheidscontroles

  Vragen rond het Business Continuity Plan bij overmacht

  Vraag om extra AED-toestellen

  Vraag naar invoering mantelzorgpremie

  Problematiek precaire toestand woonblokken Acacialaan 
versus De Ideale Woning

  Vragen over de staalnames rond PFOS/PFAS/zware metalen 

  Protest tegen aanleg padelvelden

N-VA actief in de gemeenteraad

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? 
Mail ons via hemiksem@n-va.be.

Paasactie

Kleur deze paastekening in en 
win een mooi verrassingspakket. 

U kan de tekening inleveren op dit 
adres: Bouwerijstraat 46 in Hemiksem 
of ze inscannen en mailen naar 
hemiksem@n-va.be. 

Voor alle kinderen tot 14 jaar. 

Naam: .....................................................

Adres: .....................................................

           .....................................................

Telefoon: .................................................

E-mail: ....................................................

Leeftijd: ...................................................
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Versterk ons enthousiaste team
Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden en vooral ook 
jongeren die hun schouders willen zetten onder de werking van onze 
afdeling. 

Vindt u ook dat er nog veel kan verbeteren in Hemiksem? Wilt u 
daaraan op een positieve en constructieve manier meewerken? Wilt 
u Vlaanderen mee sterker maken en bent u een echte teamspeler? 

Neem dan contact op met onze voorzitter Peter Dutremez via 
peter.dutremez@n-va.be. Maak kennis met ons team op onze 
website www.n-va.be/hemiksem in de rubriek ‘wie is wie’.

Graag tot binnenkort!

Stoofvlees-frietfestijn met Valerie Van Peel en Koen Metsu 
was schot in de roos
In het najaar van 2021 organiseerden we een eetfestijn waar onze sympathisanten konden genieten van een heerlijke 
stoofvlees-met-frietschotel of een verrassend lekkere vegetarische vol-au-vent. De gespreksonderwerpen van die avond 
waren bovendien heel actueel en lieten ons vanuit twee standpunten zien hoe ons huidige beleid zeer vaak faalt.

Valerie Van Peel: Opvolging van daders kinder-

mishandeling vrijwel onbestaand

Valerie kwam die avond 
praten over het feit dat onze 
kinderen slecht beschermd 
worden in het huidige 
rechtssysteem, en dat de 
opvolging van daders 
van kindermishandeling 
erbarmelijk is.

Koen Metsu: Terroristen worden amper opgevolgd en 

slachtoffers van aanslagen blijven in de kou staan

Koen en zijn co-auteur Julien De Wit 
kwamen vertellen over hun boek ‘Ontwa-
pend’. Nieuwe islamterreur en -radicali-
sering, de opmars van radicaal links en 
rechts, nucleair terrorisme, bioterreur en 
cyberterrorisme maar ook georganiseerde 
misdaad: allemaal dreigingen waarmee we 
in de toekomst rekening moeten houden.

 Lotte, Julien De Wit, Koen Metsu, Peter Dutremez en Ellen Stevens.

 De pioniers van onze lokale afdeling, Rita 
Goossens en Helke Verdick, met in het midden 
onze voorzitter.

www.n-va.be/hemiksem
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Lentefestijn met Peter De Roover

Zaterdag 26 maart om 18 uur, afterparty vanaf 20.30 uur
Taverne De Cluyse, Sint-Bernardsesteenweg 10, Hemiksem

Klink samen met N-VA Hemiksem en Peter De Roover op de lente! 
Onze fractievoorzitter in de Kamer zal op zijn eigen charmante 
manier een uiteenzetting geven over zijn boeiende werk.

In onze lentebar vindt u lekkere hapjes en drankjes. Gooi vanaf 
20.30 uur de beentjes los op geweldige dansmuziek van vroeger en nu. 

De toegang is gratis voor N-VA-leden. Niet-leden betalen 5 euro 
(inclusief drankje en versnapering). Wie ter plaatse lid wordt, krijgt 
een leuke verrassing. Inschrijven kan via www.n-va.be/hemiksem. 
Dit evenement vindt plaats volgens de op dat moment geldende 
coronaregels.

Ons Happyhond-event komt er weer aan
N-VA Hemiksem organiseert 
na twee jaar corona-uitstel 
opnieuw een huisdierenbeurs 
en hondenwandeling. 

•  Toffe standhouders
•  Leuke demonstraties
•  Begeleide wandelingen
•  Eet- en drankgelegenheid
•  Tombola

Tickets vanaf 12 jaar: 3 euro; Personen met 
een handicap, 65+’ers en studenten: 2 euro; 
Kinderen tot en met 11 jaar: gratis

De opbrengst gaat naar LOREA, een vereni-
ging die geld inzamelt voor asielen en zelf ook 
zorgt voor de herplaatsing van huisdieren.

Meer info vindt u op www.happyhond.be.
Standhouders kunnen zich alvast 
inschrijven via de website.

Zaterdag 21 mei van 10 tot 18 uur
Zaal Depot Deluxe
Nijverheidsstraat 27, Hemiksem 

Panelgesprek ‘Licht op energie’
Zaterdag 12 maart om 17.30 uur

Auditorium Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem

Betaalbare energie voor gezinnen en bedrijven, 
bevoorradingszekerheid en klimaatvriendelijke 
productie zijn cruciaal voor onze welvaart en 
ons welzijn nu en in de toekomst. De N-VA-
afdelingen van HEKLA en de Rupelstreek nodi-
gen u uit voor een verhelderend panelgesprek 
over de visie en de standpunten van de N-VA.

De toegang is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Inschrijving is verplicht voor 1 maart via 
www.n-va.be/edegem. Enkele dagen voor het evenement wordt u geïnformeerd over de geldende coronaregels.

Zuhal Demir,
Bert Wollants,
Andries Gryffroy,
Philippe Muyters
Andries Gryffroy,
Philippe Muyters
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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WIND
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2,6%

1,3%

0,4%

95,4%

0,3%

Bron: Elia en UNECE

Word
dan nu 

lid!

Deelt u de 
analyse van 

de N-VA? 

Scan de
QR-code

Of surf naar
www.n-va.be/word-lid


