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Voorwoord 
11 juli kennen we als de of-
ficiële feestdag van de Vlaamse 
Gemeenschap. Dit is de dag 
waarop zes miljoen Vlamingen 
eens mogen stilstaan bij het 
feit dat we leven in een mooie, 
welvarende en gastvrije regio. 

Ooit hopen we van Vlaanderen 
een onafhankelijke staat in Eu-
ropa te maken, maar laten we 
ondertussen samenwerken om 
onze gemeenschap nog mooier, 
welvarender en gastvrijer te 
maken. Op deze manier zijn 
we een voorbeeld voor andere 
regio’s en landen in Europa en 
daarbuiten.

Op 11 juli heeft ons team van 
N-VA Hemiksem voor iedereen 
iets leuks in petto. Hou de men-
sen met de gele jasjes in het oog 
als u Hemiksem binnenrijdt! 

Als u bovendien op 11 juli een 
Vlaamse leeuwenvlag aan uw 
voorgevel hangt zullen wij u 
een leuke verrassing bezor-
gen. Mochten wij uw vlag niet 
gespot hebben, geef ons een 
seintje !

GRATIS VLAGGEN

Wie een Vlaamse leeuwenvlag 
wil winnen,  mag een mailtje 
sturen aan erik.vanlierde@n-va.be 
Wij verloten vijf 
gratis vlaggen 
onder alle  
inzenders.

Ik wens jullie 
allen een fijne 
Vlaamse  
Feestdag !

Het is windstil in de gemeentepolitiek, de zomer komt eraan en we zitten in het 
midden van de legislatuur. Helaas liggen de financiën ook stil. De vorige coalitie 
spendeerde te veel geld, zodat de gemeente in de rode cijfers terecht kwam. 
Nu kiest men ervoor om de schuldgraad af te bouwen. Op zich een goed plan, 
maar men wil die schuld aan zo’n verschroeiend tempo afbouwen, dat er tegen 
2019 niets meer overblijft om te investeren. 
2019,  zal u denken, dat is nog ver weg. Maar helaas kunnen we nu al het effect 
merken. Toen de N-VA-fractie bijvoorbeeld voorstelde om een spiegel te plaatsen 
om de verkeersveiligheid te verbeteren, blijkt dat daar geen geld voor is. Dat zijn 
nochtans geen grote kosten?
De laatste investering was de aankoop van gronden voor de aanleg van parkeer-
plaatsen in de Bosstraat. Gronden die nog geen jaar geleden aan de helft van de 
prijs te koop stonden. Het bestuur besliste te laat, wat de Hemiksemnaar maar 
liefst 90 000 euro kost.

BESPAREN TEN KOSTE VAN INWONERS

Wij vrezen dat de laatste stuiptrekking de verkoop van het zwembad  gaat zijn 
wanneer een dure studie  gaat uitwijzen dat het zwembad moet sluiten. 
Het grootste gevaar is echter dat de openbare werken in het gedrang komen. 
Asfaltering, riolering, onderhoud gebouwen ... daar komen vaak onvoorziene 
herstellingskosten bij kijken. Bovendien stijgen de energiekosten gestaag en kan 
men daar ook nog voor onaangename verrassingen komen te staan. 
Onze tip voor de tweede helft van de bestuursperiode: minder besparen op 
kleine dingen, meer ruimte maken voor investeringen die de bevolking echt ten 
goede komen, en verder vooruit denken om de bevolkingsgroei op een effectieve 
wijze op te vangen. 
Ook minder dure studies uitvoeren en meer overleg plegen met de randgemeen-
ten zou ons veel geld kunnen besparen.    
Helke Verdick

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, 
wie heeft het laagste budget van 
heel het land?

Erik Van Lierde 
Voorzitter N-VA Hemiksem
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Komt u meedoen in ons team ?

Vuilbakjesproblematiek blijft aanhouden

Hondenwandeling 2015

N-VA Hemiksem bestaat uit een tof team  
enthousiastelingen dat het beste wilt voor  
alle Hemiksemnaren. Steekt u ook graag  
de handen uit de mouwen en heeft u frisse 
ideeën om de verandering te realiseren in 
onze gemeente?

Dan zijn wij zijn op zoek naar u!
Zin om ons team te versterken? Kom dan gerust naar een van de bestuursvergaderingen. Voor meer info 
stuurt u een e-mail naar hemiksem@n-va.be of belt u naar voorzitter Erik Van Lierde op: 0495 55 16 50. 
Als lid van de N-VA steun je de Motor van Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van 
voordelen! 

Je stem telt mee 
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van de N-VA. 

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden 
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale,  
arrondissementele én lokale activiteiten van de N-VA. Een debatavond, 
een moment van politieke actie of een gezellig samenzijn … 

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine 
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Ma-
gazine. 24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, 
sprekende interviews en een exclusieve kijk achter de 
schermen van de N-VA. 

Jong en N-VA? 
Dan krijgt je engagement een extra dimensie 
binnen Jong N-VA. Studie- en vormingsdagen, 
politieke acties, trips naar het buitenland, 
… de agenda van Jong N-VA is behoorlijk 
gevuld. 

Met de kracht van een  
overtuiging 
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit 
van de grootste en snelst groeiende familie van 
Vlaanderen. Zo steun je samen met 40.000 anderen 
de Verandering voor Vooruitgang.

Op 31 mei organiseerden wij onze tweede hondenwandeling, dit keer ten voordele 
van asielhonden. We hadden geen geluk met het weer, we moesten onze tenten zelfs 
stormvast maken want ze vlogen meermaals bijna weg.

Maar ondanks het  feit dat het geen weer was ‘om een 
hond door te jagen’ waren we zeer tevreden met de op-
komst. We mochten heel wat gezinnen met hun hond(en) 
verwelkomen.

Wandelen in groep is voor een hond belangrijker dan 
men denkt. Het is aangetoond dat honden die in groep 
kunnen wandelen,  zoals ook in de natuur gebeurt in 
een roedel,  positieve energie aan elkaar doorgeven,  zich 
aanpassen aan de groep en zich socialer gaan gedragen 
tegenover andere honden. Niets dan voordelen voor 
baasje en hond dus.

Na de wandelingen gaf Dogs & Music een demonstratie 
doggy dance.  Zelfs terwijl het motregende gaven de 
medewerkers en de honden het beste van zichzelf.  Het 
was prachtig !

Daarna gaf Canisha een demonstratie over wat een hulp-
hond allemaal kan betekenen voor zijn baasje met een 
beperking. Ongelooflijk wat de honden allemaal kunnen. 

Wist je dat ze zelfs een muntstuk 
kunnen oprapen van een vlakke 
ondergrond ? En een ei kunnen 
brengen zonder het te breken ? De 
trainers van Canisha verrichten 
knap werk en verdienen hiervoor 
een dikke pluim !

GOED DOEL

Wij willen graag iedereen van harte bedanken die 
aanwezig was om ons te steunen, we hebben een mooi 
bedrag van 500 euro kunnen schenken aan het asiel 
Ador Botosani in Roemenië, waar momenteel 1 300 hon-
den afhankelijk zijn van enkel giften, grotendeels uit het 
buitenland. Het geld wordt door Vlaamse medewerkers 
ter plaatse bezorgd, en zij zullen erop toezien dat het 
goed besteed wordt.

Rita Goossens

Onlangs ont-
stond er een 
hele polemiek 
op Facebook 
over boven-
staande foto. 

Degene die 
het postte 
wees met een 
beschuldi-
gende vinger 
in de richting 
van de hon-

denliefhebbers, die nochtans hun best 
hadden gedaan de hondenpoep op te 
rapen maar geen plaats meer hadden in 

de vuilnisbak en het er dan maar naast 
deponeerden. Wat uiteraard niet mag.

Het probleem van de volle vuilnisbakjes 
blijft dus aanhouden, omdat er blijkbaar 
nog steeds te veel sluikstort in gebeurt.  
Het gemeentepersoneel doet haar best 
ze op geregelde tijdstippen leeg te 
maken, maar het blijft dweilen met de 
kraan open.

Anderzijds kan men ook kilometers 
door de gemeente lopen zonder een 
vuilnisbakje te vinden.

Volgens onze groene schepen was het 
absoluut niet nodig om voor méér vuil-
bakjes te zorgen, maar wel voor een be-

tere sensibilisatie van de inwoners.  Het 
grootste probleem is echter dat de echte 
sluikstorters niet te sensibiliseren zijn.

Daarom blijft N-VA Hemiksem pleiten 
voor méér vuilbakjes, vooral op plaat-
sen waar veel mensen met hun honden 
gaan wandelen. Het is niet aangenaam 
om kilometers te moeten lopen met een 
stinkend poepzakje. 

Ook een strengere controle op sluikstor-
ten door de GAS-ambtenaren is hoogno-
dig, ook buiten de gewone werkuren. 



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


