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N-VA Hemiksem kritisch over meerjarenplan gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van de gemiste kansen stelde in december zijn meerjarenplan voor. “Het is een plan met losse 
ideetjes. De N-VA had graag meer langetermijnvisie gezien”, reageert afdelingsvoorzitter Helke Verdick. 

Helke Verdick 
Voorzitter N-VA Hemiksem

De N-VA wil de zaken grondiger aanpakken.  
Investeren moet renderen.”

Jobbeurs, maar geen werkgelegenheid
Werkgelegenheid in Hemiksem komt de mobiliteit ten goede. Hoe meer mensen in de eigen gemeente kunnen 
werken, hoe minder verkeer er binnen en buiten moet. Een jobbeurs organiseren is niet slecht, maar dat is nog 
geen werkgelegenheid creëren. Men kan beter eerst ondernemers aantrekken, zeker in de dienstensector. Wie 
hier start als zelfstandige, krijgt geen enkele communicatie of ondersteuning vanuit de gemeente. En enkel fysiek 
ruimte vrijmaken voor horeca volstaat niet, er zijn meer stimulansen nodig. 

Meer woningen, meer verkeer
Op de Bekaert-site worden 625 nieuwe wooneenheden gepland. Die zorgen voor nog meer auto’s in onze gemeente, 
en onze wegen slibben nu al dicht. Wie draagt de gevolgen van dit plan zonder visie? U! Waarom geen keuze 
maken voor meer groen en minder beton?

Extra geld voor lessen Frans, niet voor het Nederlands
Het gemeentebestuur geeft extra middelen aan het gemeentelijk onderwijs. Maar waarvoor worden die middelen 
ingezet? Frans vanaf zes jaar is leuk. Maar heel wat kinderen spreken thuis geen Nederlands. Laat ons die kinderen 
ondersteunen door nog meer te investeren in het Nederlands en maatschappelijke vorming. Want kennis van het 
Nederlands vormt de basis van goed onderwijs.

Bevraging, maar geen inspraak
Enkele geselecteerde burgers mochten vorige zomer een vragenlijst invullen. Laat de nieuwe ideeën maar komen, 
zou je denken. Maar nee, dat hadden we verkeerd begrepen. De bewonersenquête die uitgevoerd werd in opdracht 
van het gemeentebestuur diende niet om inspraak te krijgen in het beleid. Nochtans was dat wel zo aangekondigd. 
Nu het budget vastligt, gaat men het huidige beleid pas in 2024 evalueren. Een bewonersbevraging die niet tot 
inspraak leidt? Slecht gebruik van uw belastinggeld, als u het ons vraagt.
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Wim Van den Brande versterkt N-VA-bestuur
In 2019 verwelkomde N-VA Hemiksem Wim Van den Brande als nieuw bestuurslid. Wim is getrouwd met Ann en is papa van drie 
kinderen. Als zelfstandig elektricien heeft hij een zaak op de Antwerpsesteenweg. Daarnaast steekt hij regelmatig de handen uit de 
mouwen als vrijwilliger bij de Hemiksemse brandweer en in de oudervereniging van school De Regenboog. 

Verantwoordelijkheid nemen
Wim heeft voor de N-VA gekozen omdat dat de enige partij is die het echt opneemt 
voor de Vlaamse zaak, zonder daarbij bepaalde bevolkingsgroepen te viseren. “Geen 
enkele andere partij roept mensen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en te 
werken aan een economisch krachtige maatschappij, waarbij men hulp biedt aan de 
zwakkeren maar ook streng is als het nodig is”, zegt Wim. 

Hij houdt van de positiviteit en de vriendschap binnen de partij. “De N-VA is echt 
begaan met alle mensen, ook al is de publieke opinie vaak volledig anders.”

Een veiliger Hemiksem

N-VA pleit voor oprichting verkeersadviesraad
Dagelijks worden we in Hemiksem geconfronteerd met gevaarlijke verkeerssituaties. Fietsers zonder licht of fluohesje,  
spookrijdende fietsers, autobestuurders die het rode licht negeren aan oversteekplaatsen … “Het is hoognodig dat we de  
risico’s voor alle weggebruikers in kaart brengen en de nodige aanpassingen doen”, zegt ondervoorzitter Peter Dutremez.  
“N-VA Hemiksem pleit voor de oprichting van een verkeersadviesraad, die adviezen kan geven voor een betere mobiliteit en  
een veiliger verkeer.”

In onze buurgemeenten leveren verkeersadviesraden al goed werk. 
Ze geven beleidsadviezen aan het gemeentebestuur over verkeer en 
mobiliteit. Het schepencollege kan advies vragen over een bepaald 
onderwerp, maar de adviesraad kan ook zelf voorstellen doen. 

Grote en kleine maatregelen
Die voorstellen zijn erop gericht om alle weggebruikers veilig aan het 
verkeer te laten deelnemen en de verkeersveiligheid te verhogen. Het 
kan gaan om infrastructuurwerken, maar ook kleinere maatregelen 
zoals het plaatsen van verkeersborden. 

“We zullen de oprichting van een verkeersadviesraad op de gemeente-
raad brengen”, zegt Peter Dutremez. “Uiteraard blijft de N-VA ook zelf 
voorstellen doen. Helaas stellen we vast dat de meerderheid die vaak 
naast zich neerlegt.”

Wie is Wim Van den 

Brande?

•  Papa van drie kinderen

•  Zaakvoerder van VdB 

Elektro
•  Vrijwillig brandweerman 
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Zondag 31 mei van 10 tot 18 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat

Op 31 mei bent u welkom op onze alom bekende huis-
dierenbeurs met hondenwandeling ten voordele van een 
goed doel. U vindt er vele toffe standhouders en geniet er 
van demonstraties zoals doggy dance en flyball. U kan 
ook een hapje eten. Alle bezoekers krijgen een goodiebag 
voor hun hond mee naar huis. 

Kerstdrink: bedankt 
voor uw aanwezigheid!
Op zondag 22 december  
organiseerde N-VA Hemiksem 
een kerstdrink. Bij een hapje  
en een drankje kon u praten 
met onze gemeenteraadsleden 
en bestuursleden.

Kamerlid Yoleen Van Camp gaf 
een boeiende uiteenzetting over 
gezondheidszorg en migratie. 

De Kerstman was ook van de 
partij. Hij deelde cadeautjes uit 
aan alle brave kindjes.

THEO TOERT
Woensdag 18 maart
om 19.30 uur

Parochiecentrum De Mouterij
Leopoldstraat 2, 2627 Schelle

Op 18 maart ontvangen N-VA Hemiksem en N-VA Schelle niemand minder dan N-VA-kopstuk Theo Francken. 
De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie deelt zijn visie en ervaringen met u. 

Schrijf u in via www.n-va.be/hemiksem. Wees snel, want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!
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Kom naar onze huisdieren-
beurs en hondenwandeling

Alle informatie vindt u op www.happyhond.be

Noteer nu al in 
uw agenda
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“
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