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Veilig thuis in een welvarend Hemiksem

Veilig thuis in een welvarend Hemiksem
N-VA Hemiksem draait op volle toeren. Na de vorming van een 
zo goed als nieuw afdelingsbestuur, ligt de lijst met enthousiaste 
kandidaten klaar. De campagne is gestart in Hemiksem en ook 
bij onze N-VA-collega’s van de omliggende gemeenten. Een gele 
golf overspoelt de regio.

Maar het draait niet allemaal om zichtbaarheid en profilering. 
We werken hard aan de inhoud van ons programma, met de 
steun van veel inwoners die ons contacteren met hun noden. We 
willen Hemiksem aangenamer maken voor iedereen. 

Aangenaam wil zeggen proper en veilig. Proper, dat is propere 
lucht, en geen rondslingerend zwerfvuil of hondenpoep.  
Veiligheid gaat over een breed aanbod aan boeiende activiteiten, 
en tegelijk een efficiënt overlastbeleid en een bereikbare politie. 
We willen uiteraard ook de uitwassen van de stadsproblematiek 

weghouden. Hemiksem is ideaal om te ondernemen. Jongeren 
kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Dat willen wij graag 
zo houden. De toekomst moet nu vorm krijgen. 

Het huidige gemeentebestuur heeft daar helaas te weinig mid-
delen voor voorzien. Maar het kan anders. Hemiksem groeit 
snel en heeft nieuwe impulsen en een 
toekomstvisie nodig.

Werk samen met ons aan een veilige 
thuis in een welvarend Hemiksem! 

Helke Verdick 
Voorzitter N-VA Hemiksem

Moedige Hemiksemnaars trotseren  
regen om zwerfvuil te ruimen
Ondanks het onweer en de hevige regen gaven donderdagavond 24 mei toch heel wat inwoners gevolg aan  
de oproep voor een zwerfvuilactie. De enthousiaste bende trok er samen op uit om het abdijpark, park  
Den Akker en de omgeving van de Callebeekstraat onder handen te nemen. Enkele mensen uit ons bestuur 
deden ook mee.

Naast klassiek zwerfvuil als papier en blikjes  
behoorde onder meer ook een fietskader tot  
de buit. “Ik heb heel veel respect voor onze  
vrijwilligers die dit regelmatig en bij alle  
weersomstandigheden willen doen, want  
dankzij hen was er niet erg veel vuil te ruimen”, 
vond gemeenteraadslid Rita Goossens. “De  
N-VA blijft echter pleiten voor het vermijden  
van zwerfvuil: op de drukste plaatsen, zoals 
bijvoorbeeld de parking in de Scheldestraat, was 
geen enkele vuilbak te bespeuren.” 

Wij blijven daarom regelmatig vragen naar meer 
vuilbakken op de juiste plaatsen.

Nieuwe bestuursleden in de kijker (p. 2) Investeren in mobiliteit (p. 3)
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Geslaagde huisdierenbeurs en hondenwandeling
Op zondag 29 april organiseerden wij voor de vierde keer een huisdierenbeurs en hondenwandeling ten voordele van een goed doel.
Diverse exposanten hadden zich aangemeld om in een gemoedelijke sfeer hun producten te verkopen en professioneel advies te 
geven. Ondanks het slechte weer kwamen er toch heel wat bezoekers genieten van de leuke demonstraties gehoorzaamheid, doggy 
dance en flyball. Men kon ook deelnemen aan workshops.

Een professionele fotograaf maakte prachtige portretten van de hondjes en hun baasjes. Ook de goodiebags en de mooie tombola- 
prijzen vielen dit jaar weer erg in de smaak. We bedanken alle bezoekers voor hun aanwezigheid. Dankzij uw steun konden we  
1 000 euro schenken aan het dierenopvangcentrum in Zemst.

“Als ik ergens mijn tanden in zet, ga 
ik er helemaal voor, dus ook voor mijn 
engagement bij de N-VA.”

“Samen met het hele team van N-VA 
Hemiksem wil ik een frisse wind door 
onze gemeente laten waaien.”

Nieuwe bestuursleden in de kijker
N-VA Hemiksem blijft groeien. Daarom stellen we u graag onze nieuwe bestuursleden voor.

Elke De Vooght
Secretaris

Elke is 40 jaar en werkt al negentien 
jaar als boekhoudster. Naast die job 
was ze ook tien jaar lang huwelijks- 
organisator. Dat deed ze samen met 
haar man, Peter Wuyts. “Door onze 
zaak zijn we twaalf jaar geleden in 
Hemiksem komen wonen. Intussen 
is er spijtig genoeg geen zaak meer, maar wel de zorg voor 
mijn man, die twee jaar geleden na een hersenbloeding  
in een rolstoel is beland”, legt Elke uit.

Elke stelde vast dat Hemiksem nog niet echt rolstoel-
vriendelijk is. “Denk maar aan de vele oversteekplaatsen, 
de hoge voetpaden, de toegankelijkheid van de trein.  
Dat zijn zaken waar zeker nog wel wat werk aan is in 
onze gemeente. Als ik ergens mijn tanden in zet, ga ik er 
helemaal voor, dus ook voor mijn werk bij de N-VA.”

Nancy Dupont
Penningmeester

Nancy – Nans voor de vrienden –  
is 48 jaar en al tien jaar getrouwd 
met Jozef. Ze heeft één zoon van  
28 jaar. Ze werkt als logistiek  
medewerker in de Antwerpse haven. 
Haar hobby’s zijn lezen, gamen en 
horrorfilms kijken. Nancy is boven-
dien een echte dierenvriend. “Ik heb een lieve grote hond, 
Julles, die ik dagelijks met veel plezier in de watten leg. 
Ik heb ook een zwak voor olifanten, en daarom sponsor 
ik de prachtige dieren Naipoki in Kenia en Nkala in 
Zambia.”

“Ik wil mij in onze gemeente engageren om samen met 
het hele team van N-VA Hemiksem te zorgen voor een 
frisse wind door het beleid. Ik heb voor de N-VA gekozen 
omdat ik mij helemaal kan vinden in de standpunten van 
de partij.”
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Investeren in mobiliteit
Mobiliteit wordt voor veel mensen in onze gemeente een groot probleem. Soms rijden we van onze oprit 
en staan we al meteen in de file. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om met de fiets of met de waterbus 
naar het werk te gaan. Mensen die slecht te been zijn, raken onmogelijk op de trein in Hemiksem, omdat 
het perron te laag is. Sinds er werken zijn in de Steenwinkelstraat in Schelle, moet Hemiksem op drukke 
dagen soms tot 5 000 extra voertuigen slikken. Dat brengt hogere risico’s mee voor onze inwoners en dan 
vooral voor onze kinderen. Er zijn meer maatregelen nodig om ze te beschermen. 

Men kan dan een zone 30 invoeren rond de scholen, maar 
dan moet men ook nog voldoende mensen hebben om hierop 
toezicht te houden. Het huidige politiekorps kan niet overal 
tegelijk zijn. De N-VA vraagt al sinds 2012 om een duidelijk 
verkeerscirculatieplan. Tot op heden hebben we dit nog niet 
gekregen.

Mobiliteitsstudie
Een uitgebreide mobiliteitsstudie zou zeer gewenst zijn, met 
aandacht voor de zwarte kruispunten, de zwakke weggebrui-
kers en het weren van zwaar vrachtverkeer uit onze dorps-
kern en vooral aan de scholen.

Openbaar vervoer
Ook wat het openbaar vervoer betreft is er ruimte voor 
verbetering. We zouden graag buslijn 1 laten doortrekken 
tot aan het gemeentehuis. Dat is al jaren slecht bereikbaar 
voor mensen die minder mobiel zijn en niet over een wagen 
beschikken.

Meer weggebruikers door nieuwe wooneenheden
Nu er op de Bekaert-site veel nieuwe wooneenheden  
zullen worden bijgebouwd, zullen er in onze gemeente  

nog honderden weggebruikers bijkomen. Aangezien meer 
dan 75 procent van onze inwoners buiten de gemeente werkt, 
moeten zij elke dag veilig de gemeente uit en weer in zien te 
geraken. 

Mobiliteit wordt een grote uitdaging voor het toekomstige 
bestuur. Een uitdaging die N-VA Hemiksem wil aangaan.

N-VA Hemiksem wil meer aandacht voor zwakke weggebruikers.

N-VA Hemiksem wenst u alvast 
een deugddoende vakantie!



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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