
Sinterklaasactie 
Op 6 december gaan wij aan al onze leden persoonlijk een lekkere 
attentie afgeven. 

Wilt u ook regelmatig leuke presentjes krijgen van onze N-VA-afdeling 
en op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Word dan lid! 

Dat kan via onze website hemiksem.n-va.be/word-lid of via een telefoontje aan onze 
voorzitter Peter Dutremez op het nummer 0484 93 51 86.

Een zomer vol onkruid
N-VA Hemiksem hekelt gebrek aan groenonderhoud
Tijdens de zomermaanden bereikten ons enorm veel klachten over het onkruid dat overal in 
de gemeente meters hoog stond. U kon er niet naast kijken: op het kerkhof, in de Bouwerij-
straat, in de Kleidaallaan … Is dit het nieuwe groenbeleid van Hemiksem? 

Dat het gras hier en daar wat 
hoger staat en er wat wilde 
bloemen tussen groeien, 
vinden we uiteraard niet 
erg. Dat is zelfs goed voor de 
bijen. Maar kinderen moeten 
ook nog in het gras kunnen 
spelen zonder met tekenbeten
thuis te komen. Dat kon 
bijvoorbeeld niet op het Rode 
Kruisplein. Wanneer bezorgde 
ouders dat aan de gemeente 
meldden, werd daar zelfs 
smalend op gereageerd. En 
wat met inwoners met aller-
gieën? Zij hebben veel meer 
last van hooikoorts als het 
gras bijna niet gemaaid wordt. 

Tijdelijk personeel inzetten
De arbeiders van de groen-
dienst doen hun werk zeer 
goed zoals ze het opgelegd 
krijgen, hen valt zeker niets 
te verwijten. En natuurlijk 

kunnen ze ook niet overal 
tegelijk zijn. Dat het groen-
onderhoud in de zomer 
bijna stillag omdat er veel 
personeel met vakantie was 
en er veel zieken waren bij 
de groendienst, vindt N-VA 
Hemiksem echter onbegrij-

pelijk. Waarom heeft men 
dan niet meer studenten in 
dienst genomen of interims 
ingehuurd? Onze vraag 
om volgende keer tijdelijk 
personeel van Vlotter in te 
zetten, werd helaas negatief 
beantwoord.

Beste inwoner van 
Hemiksem,

N-VA Hemiksem zit ook dit 
najaar niet stil: we zijn zeer 
actief in de gemeenteraad, 
waar we uw belangen blijven 
verdedigen. En dat is ook 
nodig, want het gemeente-
lijk beleid laat al te vaak te 
wensen over. Een effi ciënter 
beleid zou nochtans veel pro-
blemen kunnen voorkomen. 

Hebt u vragen of opmerkin-
gen? Laat het ons weten. 
Onze gemeenteraads- en 
bestuursleden staan steeds 
voor u klaar. Prangende 
vragen stellen we graag voor 
u in de gemeenteraad.

We plannen de komende 
maanden nog allerlei activi-
teiten. Op pagina 3 leest u er 
meer over. Hou zeker onze 
Facebookpagina en onze 
website in het oog voor de 
laatste info. 

Ik wens u een warm en 
gezellig najaar toe. Geniet 
van Hemiksem en van elkaar.

Peter 
Dutremez
Voorzitter 
N-VA 
Hemiksem
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Wist u dat …
  Hemiksem een huisartsarme gemeente is? Het huidige bestuur wil echter geen maatregelen nemen om het tekort aan artsen op 
te lossen, zoals het invoeren van een vestigingspremie.

  het huidige bestuur al drie schepenwissels doorvoerde? Binnenkort komt er daar nog een vierde bij. Blijkbaar is het erg moeilijk 
voor CD&V, Groen en Vooruit om de complexiteit van een schepenambt juist in te schatten. Wij vinden dat dat van weinig respect 
getuigt tegenover de kiezer.

  het gemeentebestuur van plan was om bij de heraanleg van Kerkeneinde minstens tien parkeerplaatsen 
verloren te laten gaan? Na protest van de buurtbewoners, en nadat de N-VA om andere oplossingen vroeg, 
gaat men het plan dan toch herbekijken.

  de N-VA gevraagd heeft om de pmd-ophaling wekelijks te organiseren in de zomermaanden? Nu er ook 
plastic afval van vlees en snel bederfbare voedingswaren in de pmd-zakken terechtkomt, zorgt dit voor meer 
geuroverlast. De verantwoordelijke schepen beloofde het voorstel te laten bekijken.

N-VA Hemiksem verwelkomt nieuwe bestuursleden 
N-VA Hemiksem blijft  uitbreiden. We zijn heel blij dat we Michel Laruelle en Marianne Borms 
in onze rangen mogen verwelkomen. Zij komen uit Aartselaar en wonen in de appartementen 
van Hemixveer, waar ze zich onlangs nog met hart en ziel hebben ingezet om voor alle 
bewoners de brandveiligheid in orde te brengen.

Michel is 56 jaar, werkt als procesoperator in de chemische industrie en zit barstensvol goede 
ideeën voor onze gemeente. Hij is in 2019 getrouwd met Marianne. Hij heeft twee dochters en 
een kleindochter uit een vorige relatie. Zijn hobby’s zijn citytrips maken, supporteren voor de 
Antwerp Giants en zoektochten organiseren in het oude Antwerpen. Op politiek vlak wil hij zich 
graag focussen op intergemeentelijke samenwerking, mobiliteit en veiligheid.

Marianne is eveneens 56 jaar en werkt in de klantenservice. In haar vrije tijd ruimt ze geregeld 
zwerfvuil met haar buurvrouwen in onze gemeente. Ze is erg begaan met het milieu en zet zich 
daar graag voor in. Haar hobby’s zijn (aqua)zumba, fietsen, reizen, uit eten gaan en wandelen. 
Marianne houdt er ook van om mensen samen te brengen. Net als Michel is Marianne een grote 
dierenvriend. Dierenwelzijn ligt het koppel dan ook nauw aan het hart. 

Welkom in ons team, Marianne en Michel!

Receptie 20 jaar N-VA
Een stralende zon en heel veel blije 
gezichten waren van de partij op de 
Antwerpse ledenreceptie voor de 
viering van 20 jaar N-VA. Ook N-VA 
Hemiksem was er vertegenwoordigd. 
Samen luisterden we naar de speech 
van onze minister-president Jan 
Jambon en ondervoorzitter Valerie 
Van Peel. Daarna mochten we mee 
smullen van lekkere verjaardagstaart.

Blij weerzien op 
familiedag in Plopsaland
In september genoten duizenden N-VA-leden
en sympathisanten opnieuw van een 
gezellige familiedag. N-VA Hemiksem was 
er natuurlijk ook bij. We woonden de toe-
spraak van voorzitter Bart De Wever bij en 
begroetten heel wat bekende N-VA-politici. 
We waren vooral erg blij om iedereen van 
onze grote Vlaamse familie terug te zien.

Plantjesverkoop voor 
Kom op tegen Kanker 
groot succes
De vrijwilligers van de gezondheidsraad, 
onder wie ook N-VA-gemeenteraadslid Karina 
van Heirle, verkochten op de markt en aan 
de supermarkten Aldi en Okay meer dan 
500 plantjes voor het goede doel. Ze waren 
natuurlijk heel tevreden met dat resultaat. 
Het blijft elk jaar een hartverwarmende actie 
met veel spontane en gemotiveerde kopers.

Michel en Marianne versterken 
de N-VA-bestuursploeg. 
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Kom naar onze nieuwjaarsdrink  
met Peter De Roover
… en schitter op de afterparty!
Zaterdag 29 januari 2022 
vanaf 13 uur, afterparty vanaf 20 uur
Taverne De Cluyse

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

In onze winterbar vindt u verschil-
lende soorten jenever, maar ook 
chocomelk, verse soep, hotdogs en 
hamburgers. Vanaf 20 uur is het 
tijd voor de afterparty. Gooi de 
beentjes los op geweldige dans- 
muziek van vroeger en nu. Het 
thema is ‘glitter en glamour’, dus 
kom maar op met die feestkledij! 

De toegang is gratis. Inschrijven 
kan via rita.goossens@n-va.be  
of telefonisch op het nummer  
0486 06 75 04. Vermeld uw naam, 
uw gemeente, het aantal personen  
en of u naar de drink en/of de 
afterparty komt. 

Theo toert
Dinsdag 1 februari 2022
vanaf 19.30 uur

Parochiecentrum De Mouterij
Leopoldstraat 2, Schelle

N-VA Hemiksem en N-VA Schelle slaan de 
handen in elkaar en nodigen u graag uit voor 
een gespreksavond met niemand minder dan 
Theo Francken.

Inschrijven kan vanaf half december via onze 
website. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

Ons Happyhond-event 
komt er weer aan
Zaterdag 21 mei 2022
van 10 tot 18 uur
Zaal Depot Deluxe 
Nijverheidssstraat, Hemiksem

• Wandelingen in de natuur
• Leuke demonstraties
•  Eet- en drankgelegenheid (ook  

vegetarisch)
• Vele toffe standhouders
•  Gratis goodiebag (zolang de voorraad 

strekt)
• Tombola met mooie prijzen

Meer info op www.happyhond.be.
Standhouders voor de huisdierenbeurs  
kunnen zich alvast inschrijven via  
www.happyhond.be/inschrijven. 

Kleur deze tekening in en steek ze in de brievenbus bij Peter Dutremez,  
Bouwerijstraat 46 in Hemiksem.

Wij laten deze tekeningen bekijken door Sinterklaas.  
De mooiste worden beloond met een cadeautje  
van de Sint. 
Bron: schoolplaten.com

www.n-va.be/hemiksem

3Noteer nu 
al in uw 
agenda



20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


