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N-VA Hemiksem kiest nieuw bestuur (p. 2) N-VA pleit voor meer veiligheidscamera’s in Hemiksem (p. 3)

Beste inwoner van Hemiksem,
Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn we 
er meteen ingevlogen. We verkozen een 
nieuw N-VA-bestuur en organiseerden 
een zeer succesvolle kaas-en-wijnavond 
met als gastspreker Koen Metsu. Met de 
vier gemeenteraadsleden bevragen we 
maandelijks actief het schepencollege. In 
de week voor de gemeenteraad verzamelen 
we immers alle vragen die we krijgen van 
jullie, Hemiksemnaren. We bekijken welke 
vragen we kunnen stellen en polsen bij de 
andere oppositiefracties waar we kunnen 
samenwerken. Alle vragen zijn welkom!

Strijdvaardig oppositie voeren
We houden zoals beloofd een oogje in 
het zeil of het budget goed besteed wordt. 
Ook spelen we in op actuele dossiers zoals 
veiligheid. We vroegen op de gemeente- 
raad in februari een vaste camera op de  
Gemeenteplaats. Daar werd niet op inge-
gaan. Voorstellen van de oppositie krijgen 

in het beste geval een andere gedaante, 
meestal sterven ze helaas een stille  
dood. Toch blijven we strijdvaardig. Voor 
ecorealisme, voor een strenge aanpak van 
criminaliteit, voor inburgering en active-
ring naar werk.

Rechte lijn naar 26 mei
Maar niet alleen in Hemiksem breiden we 
onze activiteiten uit. Deze voorzitter zit in 
rechte lijn naar de verkiezingen voor het 
Vlaams Parlement. Op 26 mei vindt u mij 
terug op de negende plaats bij de opvolgers. 
Bent u N-VA-gezind, wilt u dat de noden 
van Hemiksem, maar ook van de hele  
Rupelstreek bekend geraken in Brussel? 
Kies voor uw favorieten op de effectieve 
lijsten én vergeet niet het bolletje van de 
negende opvolger op de Vlaamse lijst te 
kleuren, waarvoor dank!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Gesprek met psycholoog en professor Wouter Duyck
Zondag 12 mei om 10.30 uur | Auditorium Hotel Ter Elst | Kattenbroek 1, 2650 Edegem

N-VA Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst en Schelle nodigen uit:

Iedereen welkom – vrije toegang 
Inschrijven voor 5 mei via www.n-va.be/edegem met vermelding van ‘Wouter Duyck’, 
uw naam, gemeente en het aantal personen
Drankjes zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen

‘De staat van het Vlaamse onderwijs: 
waarom onze welvaart meer  
intellectuele ambitie nodig heeft.’



hemiksem@n-va.be

N-VA Hemiksem kiest nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur van N-VA Hemiksem wil dat alle inwoners weten dat we tussen hen staan, en dat ze  
met alle vragen bij ons terechtkunnen. De N-VA is een warme partij waar iedereen welkom is, en dat zullen 
we zoveel mogelijk uitdragen in onze mooie gemeente Hemiksem. Onze belangrijkste missie voor de  
komende jaren: laten merken dat de N-VA er is voor iedereen, en zorgen voor een veilige thuis in een  
welvarend Hemiksem.
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Wilt u meer weten over de bestuursleden  
van N-VA Hemiksem? Kijk dan op  

www.n-va.be/hemiksem

Wilt u lid worden van de N-VA? Ga dan naar 
www.n-va.be/word-lid
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Helke Verdick: uw kandidaat op 26 mei
Op 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Hemiksems afdelingsvoorzitter 
Helke Verdick versterkt als negende opvolger de Vlaamse lijst van Bart De Wever.
“Als master in de politieke en sociale wetenschappen, parlementair medewerker van Jan Jambon en gemeenteraadslid in Hemiksem ben ik 
dagelijks met politiek bezig”, vertelt Helke. Ik wil graag Niel, Schelle en Hemiksem vertegenwoordigen, zodat de stem van de Rupelstreek 
ook in Vlaanderen weerklinkt.” 

Helke is van jongs af zeer geëngageerd. Als student in het presidium en als leidster bij scouts en gidsen. Ze was ook actief in de  
jeugdraad, in personeelsverenigingen en vanaf dag één bij N-VA Hemiksem. 

“Onderwijs, het bedrijfsleven, veiligheid en Vlaamse identiteit zijn de thema’s waaraan ik graag aandacht besteed. Al uw  
vragen zijn bij mij welkom via helke.verdick@n-va.be.”

N-VA pleit voor meer veiligheidscamera’s in Hemiksem
Naar aanleiding van het stijgende aantal inbraken, home invasions en overvallen in onze gemeente wil  
N-VA Hemiksem snel een aantal belangrijke structurele maatregelen om de veiligheid van onze inwoners  
te verbeteren. Op de gemeenteraad stelden wij daarom voor om een vaste veiligheidscamera te plaatsen op 
de Gemeenteplaats. Helaas stemde de CD&V/Groen/sp.a-meerderheid dat voorstel weg. 

De meerderheid haalde aan dat er twee 
(!) mobiele camera’s zijn die in heel de 
gemeente gehangen kunnen worden, dus 
ook op de Gemeenteplaats. Amper twee 
camera’s voor de veiligheid van maar 
liefst 11 000 inwoners? Wanneer en voor 
hoe lang een van die twee camera’s op de 
Gemeenteplaats zou hangen, kon men 
niet zeggen. De burgemeester zei ook 
dat er in de omgeving privécamera’s zijn 
van handelszaken, waarvan de beelden 
ook door de politie opgevraagd kunnen 
worden. Maar die camera’s zijn volgens 
de N-VA geen goede oplossing, omdat de 
beelden ervan niet onmiddellijk opge-

vraagd kunnen worden, en ze dus de 
pakkans niet verhogen als er zich ernstige 

incidenten voordoen. Wij vinden boven-
dien niet dat privépersonen moeten zor-
gen voor de veiligheid van onze inwoners.

Er zijn in onze gemeente al een aantal 
ANPR-camera’s met nummerplaat- 
herkenning, maar die herkennen enkel 
nummerplaten en geen personen. De 
N-VA pleit voor meer veiligheidscamera’s 
in de hele gemeente om het veiligheids- 
gevoel van onze inwoners te verhogen. 
In de gemeente Boom is de overlast en 
het aantal criminele feiten spectaculair 
gedaald sinds er op diverse plaatsen  
camera’s werden geplaatst.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


