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V.U.: HELKE VERDICK, K. DE BACKERSTRAAT 4, HEMIKSEM

Beste Hemiksemnaar, 
De vraag die veel Hemiksemnaren stellen in dit verkiezingsjaar 
is:  
Waar staat de N-VA in Hemiksem voor?

Wel, de N-VA pleit voor een veilig en verantwoordelijk Hemiksem.

Qua veiligheid moeten wij vaststellen dat, ondanks de hoge  
prioriteit die eraan gegeven zou moeten worden, er vooral  
geïnvesteerd is in de brandweer. Overlast blijft een probleem. 
Het is dan ook nuttig om de politie extra slagkracht te geven.  
Er moet immers gewerkt worden aan de strijd tegen terreur, 
acties tegen woninginbraken, een plan tegen drugshandelaars, 
respect voor alle weggebruikers, de uitbreiding van de wijkwer-
king van de politie …

Verantwoordelijk, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het 
huidige beleid is gericht op het beheersen van de kosten en het 
aflossen van schulden. Uiteraard juichen wij dat toe, zeker nadat 
het vorige gemeentebestuur weinig inspanningen leverde op dat 
gebied. Maar er is te weinig ruimte voorzien voor investeringen. 

En dat houdt een gevaar in op langere termijn. De N-VA wil haar 
verantwoordelijkheid opnemen en met partners samenwerken 
om kapitaalsverhogingen te bekomen.

Het huidige beleid is immers bepalend voor de inwoners van de 
toekomst. Bewoners die we moeten beschermen, die zich ver-
plaatsen, die naar school gaan, die gaan werken, die winkelen, 
die verzorging vragen … Voor de volgende bestuursperiode is 
er nog minder ruimte voor leningen voorzien, hoewel dat in een 
gemeente toch echt wel nodig is. Dat getuigt helaas van weinig 
visie op een toekomst vol uitdagingen.

Met een gedreven ploeg gaat de N-VA 
deze uitdagingen graag aan voor u en 
uw kinderen.

  Helke Verdick  
voorzitter N-VA Hemiksem

Zaterdag 10 maart vanaf 18 uur
Zaal de Oude Boekerij - Heiligstraat 6 in Hemiksem

N-VA Hemiksem nodigt u graag uit voor een 
gezellige kaas-en-wijnavond. Gastspreker 
is Johan Klaps, Kamerlid en gemeente- 
raadslid in Antwerpen. De prijs voor een 
lekkere kaasschotel, vleesschotel of  
veganistische schotel inclusief een glas 
wijn en een dessert is 16 euro per volwas-
sene en 8 euro per kind. 

Lentefestijn met kaas en wijn
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Inschrijven kan via e-mail bij helke.verdick@n-va.be. Geef uw naam, telefoonnummer, en het aantal gewenste 
schotels door. Gelieve het totale bedrag te storten op rekening BE07 6528 1970 6666 van N-VA Hemiksem, met  
vermelding van uw naam en het aantal personen. Zodra wij het geld op de rekening ontvangen hebben, is uw  
reservatie in orde.
Meer info vindt u op www.n-va.be/hemiksem
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Zoek de (verdwenen)  
vuilnisbak: update 
In ons vorige huis-aan-huisblad deden we een oproep in 
verband met de vuilbakjes in onze gemeente. We vroegen 
suggesties over de nieuwe plaatsing of verplaatsing van vuil-
bakjes, de frequentie van het leegmaken, en waar er volgens u 
probleempunten waren. 

We danken u voor de massale reacties en hebben deze door- 
gegeven aan de verantwoordelijke schepen. Hopelijk houdt 
die ook rekening met onze verbetervoorstellen.

Huisdierenbeurs en  
hondenwandeling 
Op zondag 29 april van 11 tot 18 uur organiseert  
N-VA Hemiksem voor de vierde keer een huisdieren-
beurs en hondenwandeling, dit jaar ten voordele van 
het dierenopvangcentrum in Zemst. 

De huisdierenbeurs met diverse standhouders vindt plaats in 
zaal Depot Deluxe in de Nijverheidsstraat. Daar starten ook de 
begeleide wandelingen van 3,5 en 7 kilometer.

Geniet van leuke demonstraties en neem samen met uw hond 
deel aan workshops.

Een professionele fotograaf maakt graag portretten van u en uw 
hond tegen heel democratische prijzen.

Er is een uitgebreide keuze aan dranken en snacks en we  
voorzien ook vegetarische alternatieven.

Elke deelnemer krijgt een gratis goodiebag en aan het einde van 
de dag is er een aanwezigheidstombola met mooie prijzen.

Dit is het evenement van het jaar voor elke dierenliefhebber!

  Meer info op www.happyhond.be

N-VA Hemiksem aanwezig bij N-VA Toert 
Op woensdag 7 februari ging een delegatie van het bestuur op 
uitnodiging van N-VA Berchem luisteren naar Bart De Wever.  
Indrukwekkend! Bart gaf een toelichting bij de vele geleverde 
prestaties van het stadsbestuur. Mobiliteit, zorg, veiligheid,  
onderwijs … het kwam allemaal aan bod, gekruid met pittige 
voorbeelden. 

Met veel energie en nieuwe ideeën staat N-VA Hemiksem voor  
u klaar om ook Hemiksem een boost te geven!

  V.l.n.r. Bart Schoonvliet (penningmeester), Johan Klaps  
(Antwerps gemeenteraadslid, parlementslid en gastspreker  
op onze kaas-en-wijnavond), Bart De Wever, Gregory Müsing  
(gemeenteraadslid), Helke Verdick (voorzitter en gemeenteraadslid)  
en Maria De Saeger (bestuurslid).
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Maria De Saeger
Maria De Saeger is 67 jaar (ze ziet er véél jonger uit), en is al 48 
jaar gehuwd met Karel. Ze hebben samen één zoon, Alain, en 
twee kleindochters, June en Demi.

Maria heeft bij de Vlaamse overheid gewerkt en is sinds vijf 
jaar gepensioneerd. Haar hobby’s zijn wandelen en reizen, liefst 
samen met haar man uiteraard. Ze houdt ook van gezellige 
feestjes samen met familie en vrienden. Samen met haar klein-
dochters heeft ze twee prachtige paarden die ze iedere dag met 
veel liefde verzorgt.

De toekomst van haar kleinkinderen is heel belangrijk voor 
Maria. Daarom heeft ze voor de N-VA gekozen. “De N-VA 
denkt aan de toekomstige generaties en wil hen niet met toren-
hoge schulden opzadelen”, zegt ze.

Ook aan eerlijkheid en rechtlijnigheid hecht Maria veel belang. 
“De N-VA is de enige partij die haar beloftes nakomt, onder 
andere op het vlak van migratie en veiligheid. Onze eigen  
cultuur behouden, in ons mooie Vlaanderen waar het fijn 
wonen is, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.” 

Peter Dutremez
Peter Dutremez is 44 jaar en vrachtwagenchauffeur. Hij is al 
18 jaar gehuwd met Patricia en heeft drie kinderen: Yannick, 
Eline en Keo. 

Peter is een echte dierenvriend. Hij heeft veel vogels, een hond 
en een kat uit het asiel. Die legt hij dagelijks met veel plezier in 
de watten. Het liefst brengt hij veel tijd door met zijn familie. 
Hij houdt ook van lekker koken, boeken lezen, theatervoorstel-
lingen en reizen naar de zon. 

“Samen met het hele team van N-VA Hemiksem wil ik zorgen 
voor verandering en vernieuwing”, vertelt Peter. “Ik hoop dat 
de Hemiksemnaar niet blijft vastzitten in de verzuiling van de 
traditionele partijen en radicaal zal kiezen voor een Hemiksem 
met toekomstvisie.”

Nieuwe bestuursleden in de kijker
N-VA Hemiksem groeit opnieuw, daarom stellen we graag nu en in onze volgende edities onze 
nieuwe bestuursleden voor.

“De N-VA denkt aan de 
toekomstige generaties 
en wil hen niet met  
torenhoge schulden  
opzadelen.” 

Maria De Saeger

“Samen met het hele 
team van N-VA Hemiksem 
wil ik zorgen voor  
verandering en  
vernieuwing.”

Peter Dutremez



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2018-02_Taxshift.indd   1 7/02/2018   14:06:47


