
Recycleren of sluikstorten? 
Op de gemeenteraad van 15 maart gaf IGEAN een toelichting over de toekomst van het 
recyclagepark. Het bleek een toelichting te zijn bij maatregelen die zonder discussie 
goedgekeurd moesten worden. Want het drukwerk en de spandoeken werden al geleverd 
voordat de gemeenteraad plaatsvond. Er was geen ruimte meer voor een bevraging of voor 
overleg. De gemeenteraad nam eenzijdige beslissingen. Spijtig genoeg niet de juiste.

De volgende regels gingen op 1 mei van 
kracht:
•  U kan in het recyclagepark van Hemiksem 

terecht voor kosteloze afleveringen.
•  Met uw betalende afleveringen moet u naar 

een van de elf andere recyclageparken van 
regio Zuid.

•  Er werd een slagboom en een toegangszuil 
geplaatst voor toegangscontrole met de 
e-ID.

•  De werking van de chemokar voor het 
afleveren van klein gevaarlijk afval blijft 
ongewijzigd.

•  Er zijn nieuwe en beperktere openingsuren.
•  Het park is ook toegankelijk voor de inwoners 

van de andere gemeenten van regio Zuid.
•  Zelfstandigen en kmo’s kunnen terecht in 

de kmo-recyclageparken van Boom, Ede-
gem, Kontich en Wommelgem.

Weinig zinvolle maatregelen
De toegangscontrole met de e-ID is zinvol 
om ‘afvaltoerisme’ van inwoners uit ande-
re gemeenten in te dijken. En de slagboom 

garandeert de veiligheid van het personeel. 
Achter die twee maatregelen kan de N-VA 
zich scharen. Maar de andere maatregelen 
lijken ons absoluut niet zinvol.

Waarom moeten we de A12 oversteken om 
betalend afval weg te brengen? Dat zorgt 
voor meer bewegingen met de wagen en voor 
meer verkeer op de weg. Dat gaat regelrecht 
in tegen ons mobiliteitsbeleid om tot minder 
autoverkeer te komen. Of gaat u met de fiets 
naar het recyclagepark? De N-VA vreest dat 
velen de gemakkelijkste weg zullen kiezen 
en het betalende afval gaan sluikstorten. 
We stelden voor om extra handhavers van 
OVAM in te zetten tegen sluikstorten, maar 
dat voorstel werd afgewezen. Vreemd toch? 
Ook de gemeentelijke zwerfvuil-opruimdag 
werd uitgesteld. Trekt het bestuur zich eigen-
lijk wel iets aan van dat probleem?

De Hemiksemnaar krijgt duidelijk minder 
service en moet zich verder verplaatsen: dat 
is dus geen vooruitgang! 

De N-VA vreest dat de nieuwe regels van het recyclagepark het sluikstorten niet verminderen. Integendeel!

Beste inwoner van 
Hemiksem

In het recyclagepark is de dienst-
verlening sterk achteruit gegaan. 
Er werd gesnoeid in de openings-
uren, en we mogen in ons eigen 
recyclagepark alleen nog gratis 
afval afl everen. Met het betalende 
afval moeten we naar recyclage-
parken in de buurt. Onze vrees dat 
die wijzigingen tot meer sluikstorten 
zullen leiden, werd jammer genoeg 
al bevestigd. De klachten stromen 
binnen. De N-VA volgt het thema 
op de voet. We houden u op de 
hoogte.

De gemeente en alle inwoners 
liggen me nauw aan het hart. 
Daarom is het niet gemakkelijk om 
in de oppositie te zitten. De N-VA 
zou veel zaken anders aanpakken, 
en andere beslissingen nemen. 
De enige die daar iets aan kan 
veranderen, dat bent u. Kies in 
2024 voor verandering, kies voor 
de N-VA!  

We organiseren in het najaar 
verschillende activiteiten. U bent 
uiteraard van harte welkom. U 
leest meer daarover verder in 
dit blad. Houd zeker onze Face-
bookpagina (www.facebook.com/
nvahemiksem) en onze website 
(n.va/hemiksem) in de gaten. Heeft 
u vragen of opmerkingen: onze 
gemeenteraadsleden en bestuurs-
leden staan klaar om naar u te 
luisteren. 

Peter 
Dutremez, 
voorzitter N-VA 
Hemiksem

hemiksem@n-va.be N-VA Hemiksemwww.n-va.be/hemiksem
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Happyhond was groot succes
N-VA Hemiksem organiseerde op 21 mei een huisdierenbeurs en een hondenwandeling in zaal Depot Deluxe. De opbrengst 
daarvan ging naar een goed doel. Er werd 550 euro geschonken aan vzw LOREA, een organisatie voor asielhonden.

Op de huisdierenbeurs waren veel toffe standhouders en er 
werden leuke demonstraties gegeven. We genoten onder andere 
van een heuse ‘doggy dance’. Baasjes wandelden met hun hon-
den talrijke kilometers, er werd lekker gegeten en gedronken, 
en er was een tombola met prachtige prijzen. Alle bezoekers 
hebben zich goed geamuseerd.

Volgend jaar zal ons evenement plaatsvinden op 10 juni 2023. Noteer dat alvast in uw agenda.

Op Tournee met BDW
Op 9 juni was ons bijna voltallige bestuur aanwezig in 
de Koningin Elizabethzaal in Antwerpen, waar Bart 
De Wever een heel interessante uiteenzetting gaf.

Bart gaf aan dat wij als Vlamingen moeten leren om trots 
te zijn op onze identiteit. We mogen ons geen schuldge-
voelens laten aanpraten voor fouten van onze voorouders. 
We mogen het niet accepteren dat men ons racistisch 
noemt, omdat we onze eigenheid en onze tradities willen 
behouden.

Hij gaf ons duidelijke cijfers en grafieken die de zorgwek-
kende economische toestand van ons land illustreren. In 
de Europese rangschikking is ons land er bijna even erg 
aan toe als Griekenland. De huidige regering doet niets 
om de stijgende inflatie aan te pakken en onze schulden-
berg groeit met de minuut.

Bert Wollants 
Kom brunchen met onze energie-expert

Op 2 oktober 2022 organiseren we een uitgebreide brunch 
in zaal het PC-ke in de Saunierlei in Hemiksem. 
N-VA-energie-expert Bert Wollants is onze gast.

Bert Wollants is een expert op het vlak van energiebeleid. 
Heeft u vragen over uw energiefactuur of over uw energie-
leverancier? Wilt u meer weten over de prijzen die de pan 
uit rijzen? Kom dan brunchen en luister naar de deskundige 
uitleg van Bert. Hij zal zijn uiterste best doen om al uw 
vragen te beantwoorden.

Praktische informatie vindt u binnenkort op onze website en 
Facebookpagina.

Bert Wollants praat u bij 
over het energiebeleid en 
luistert naar al uw vragen.luistert naar al uw vragen.

Lentefestijn met 
Peter De Roover 
Het doet ons plezier dat u talrijk aanwezig was op ons 
lentefestijn. Peter De Roover, fractievoorzitter in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, was onze gast-
spreker. Na zijn uiteenzetting gooiden we de beentjes los 
op de toffe muziek van onze dj.

hemiksem@n-va.be
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Terugkomdag
Op 7 mei namen enkele 
bestuursleden deel aan de 
Terugkomdag. Ze leerden 
veel bij over de organisatie van 
onze lokale afdeling en over hoe 
onze nationale organisatie ons 
daarbij ondersteunt.

Maak kennis met ons nieuwe bestuur
In maart organiseerden we bestuursverkiezingen:

Nieuw bestuurslid: PETER THIJS
52 jaar - getrouwd met Chantal - fiere papa van drie zonen

Onze leden verkozen Peter Thijs unaniem als nieuw 
bestuurslid. Peter woont al 24 jaar in Hemiksem.

Hij werkt in de telecommunicatiesector en houdt zich 
professioneel bezig met IT. In zijn vrije tijd is hij een 
gepassioneerde fietser en wandelaar. Hij werkt graag in de 
tuin en houdt ervan om af en toe eens lekker te koken.

“Op lokaal vlak wil ik me inzetten voor groenbeleid, 
ruimtelijke ordening, infrastructuur, veiligheid en 
bovenlokale samenwerking met de regio”, zegt hij.

Zijn vrouw Chantal is al langer bestuurslid. Ze is onthaalouder en erg begaan met 
het wel en wee van onze kinderen.

Hemiksem ligt 
me nauw aan 
het hart. Ik wil 
me inzetten om 
het er nog be-
ter te maken.”

Maria De Saeger
ere-bestuurslid

Karel Valckaert
ere-bestuurslid

Marianne Borms
bestuurslid

Peter Thijs
bestuurslid

Karina van Heirle
bestuurslid

Michel Laruelle
ledenverantwoordelijke en 

campagneleider

Helke Verdick
bestuurslid

Chantal Van Put
organisatieverantwoordelijke

Wim Van den Brande
ondervoorzitter

Ann Van Doorslaer
penningmeester

Thierry Moeskops
secretaris

Rita Goossens
communicatieverantwoordelijke

Peter Dutremez
voorzitter

www.n-va.be/hemiksem
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


