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V.U.:  ERIK VAN LIERDE, KEERKSTRAAT 8, HEMIKSEM

Wij vieren 11 juli

Op 11 juli trakteert N-VA Hemiksem u op 
een fijne verrassing. We delen weer gratis 
lekkere snoepjes uit op de invalswegen. 
Hou de mensen met de gele N-VA-shirts 
dus in de gaten!

Wie een Vlaamse leeuwenvlag aan zijn 
gevel hangt, krijgt van ons zoals elk jaar 
een kleine attentie.

We vragen dit jaar wel dat u ons op voor-
hand uw adres doorgeeft, zodat wij het 
persoonlijk kunnen komen afgeven. 

Vroeger doorkruisten wij met de auto heel 
de gemeente op zoek naar Vlaamse vlag-
gen, wat natuurlijk niet zo goed is voor het 
milieu. Met de fiets was dit jammer genoeg 
niet mogelijk omdat we dan de geschenk-
jes niet konden meenemen.

Geef daarom dit jaar voor 11 juli uw adres 
door via rita.goossens@n-va.be, via onze 
Facebookpagina of op www.n-va.be/
hemiksem. U mag ook bellen naar Rita 
Goossens op nummer 0486 06 75 04.  

De vakantie staat voor de deur. Voor de schoolgaande en 
studerende jeugd komt die zeker op tijd na een vermoeiend 
schooljaar. En hoewel er in de zomer geen gemeenteraad is, 
zitten onze raadsleden niet stil. Zij blijven verder denken 
en werken aan een Hemiksem dat alle kansen voor een 
aangename gemeente benut.

Hun nieuwe ideeën en inzichten van de kersverse be-
stuursleden gaan ons de komende maanden zeker van pas 
komen. De eerste activiteiten en acties voor deze zomer, 
het najaar en zelfs al voor het voorjaar van 2017 worden 
momenteel uitgewerkt. 

Graag wens ik jullie allemaal een deugddoende vakan-
tie, met hopelijk een zonnige Vlaamse feestdag op 11 
juli.  Als jullie vragen of opmerkingen hebben over onze 
gemeente, dan horen we dat graag van jullie.

 Voorzitter: Erik Van Lierde, Ondervoorzitter: Helke Verdick, (Waarnemend) secretaris: Helke 
Verdick, Penningmeester: Rudy Vander Elst, Ledenverantwoordelijke: Tom Verbraeken, Communi-
catieverantwoordelijke: Rita Goossens, Organisatieverantwoordelijke: Karina van Heirle, Jongeren-
verantwoordelijke: Kevin Joos, Bestuursleden: Nele Cornelis, Gregory Müsing, Ludo Budts

Nieuw bestuur voor N-VA Hemiksem

“Wij hebben nieuwe 
ideeën en inzichten 
voor Hemiksem”
 Voorzitter Erik Van 
Lierde

N-VA Hemiksem wenst u een mooie zomer!
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De gepensioneerde Ludo Budts (64 jaar) vindt dat Hemiksem 
nood heeft aan verandering. Daarom neemt hij een zitje op in het 
lokale N-VA-bestuur. Want volgens hem kan alleen de N-VA die 
verandering en vooruitgang brengen.

“Ons huidig gemeentebestuur is bijvoorbeeld helemaal niet te 
vinden voor een mogelijke fusie met een kleinere buurgemeente”, 
verklaart Ludo. “Terwijl dit financieel een groot voordeel zou 
kunnen betekenen voor elke inwoner. Vlaanderen scheldt bij een 
vrijwillige fusie immers 500 euro gemeenteschuld per inwoner 
kwijt. Dat betekent voor Hemiksem 5,5 miljoen euro! Maar de 
raadsleden van de meerderheid zijn uiteraard erg gesteld op hun 
postje.”

Het is de mening van Ludo dat Hemiksem de eigen problemen 
kan aanpakken met eigen oplossingen en eigen centen. Maar als 

er zich kansen aanbieden 
om samen te werken, moet 
de gemeente die grijpen: 
“Niet omdat we móeten, 
zoals bij een mogelijke 
verplichte fusie het geval 
zou zijn. Maar omdat 
we wíllen. Omdat we er 
allemaal beter van worden.

Wij willen Belgie dus niet 
letterlijk splitsen zoals 
zovelen ons verwijten. 
Maar zelf beslissen wat we doen met ons eigen geld, zodat de 
Vlamingen erop vooruit gaan. Steun daarom de N-VA en word 
lid van de grootste familie van Vlaanderen.”

Rudy Vander Elst is 55 
jaar en werkt als zelf-
standige. In het nieuwe 
afdelingsbestuur neemt 
hij de rol van penning-
meester op zich. Hij kan 
zich vooral vinden in een 
streng maar rechtvaardig 
beleid.

“Vlaanderen hakt kordaat 
knopen door”, stelt Rudy. 
“Denk maar aan de her-

vorming van het kinderbijslagsysteem, de modernisering van het 
onderwijs en de afslanking van de provincies. Dat laatste zorgt 
ervoor dat een aantal provinciale taken naar de gemeente zullen 
komen. Dicht bij de mensen dus, zoals het hoort.”

Rudy weet dat de N-VA vooruit zal blijven gaan in Vlaanderen en 
daar wil hij graag aan meewerken: “De inwoners van de gemeente 
moeten erop vooruitgaan. Dat is de reden waarom in de politiek 
ben gestapt. Momenteel zit de N-VA nog in de oppositie, maar 
dat betekent niet dat onze raadsleden niet wegen op het beleid. 
Positief, diplomatisch en met gezond verstand maakt N-VA He-
miksem het verschil.”

Bestuurslid Ludo Budts:
“Gemeentelijke fusie kan voordelig zijn voor Hemiksem”

Penningmeester Rudy Vander Elst:
“Positief en met gezond verstand maakt de N-VA het verschil”

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes
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De 17-jarige Tom Verbraeken is student wetenschappen. Op 
deze jonge leeftijd engageert hij zich al in de maatschappij als 
ledenverantwoordelijke van de N-VA. Hij is ervan overtuigd dat 
de N-VA de enige partij is die zijn generatie en de volgende niet 
zal opzadelen met een berg schulden. 

“De N-VA is momenteel bij 
sommigen minder populair 
omdat de regering bespaart 
en geld zoekt”, merkt Tom. 
“Maar ik besef dat dit niet 
gebeurt om mensen te 
pesten, maar omdat het 
nodig is. Gelukkig zijn er 
veel mensen met gezond 
verstand die de noodzaak 
hiervan inzien.”

Op gemeentelijk vlak kost de overheid volgens Tom te veel 
geld: “Heb je al eens uitgerekend hoeveel gemeentebelasting 
je nu betaalt? Een gezin met twee werkende partners betaalt 
algauw meer dan duizend euro per jaar aan de gemeente. 
Een belastingvoet van 7,8 procent is best veel voor een kleine 
gemeente zoals de onze. Maar de vorige, socialistische besturen 
keken niet op een euro meer of minder en daar draaien de 
inwoners van Hemiksem nog vele jaren voor op.”

Het is voor Tom belangrijk dat de gemeente nu 
verantwoordelijkheid neemt, voor het te laat is: “De gemeente 
heeft dringend nood aan een toekomstvisie. Men bouwt wel een 
nieuwe school – een goede zaak – maar men zorgt voor te weinig 
plaatsen. Door nieuwe woningen op de Bekaert-site zullen er 
namelijk heel wat jonge gezinnen mét kinderen bijkomen in de 
gemeente.”

Volgens ramingen van het Planbureau zal tegen 2060 
zowat een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. 
Vooral in Vlaanderen zet de vergrijzing zich fel door. 
Vermoedelijk zullen de mensen van 67 jaar of ouder 
al in 2026 even talrijk zijn als de jongeren onder de 
18 jaar. 
Uiteraard ontsnapt Hemiksem ook niet aan deze trend. Momen-
teel wonen in onze gemeente al bijna 40 procent 50-plussers. 

De toenemende vergrijzing van de bevolking zal de financiën van 
gemeente steeds verder onder druk zetten, bijvoorbeeld op het 
vlak van huisvesting, vervoer, sociale diensten en opvangformu-
les.

Ook de inkomsten dalen, want bij een toenemende vergrijzing 
zijn er sowieso ook minder inkomsten uit belastingen.

N-VA Hemiksem wil er mee op toezien dat er in de toekomst vol-
doende rekening gehouden wordt met de senioren, door het be-
stuur aan te sporen haar aanbod van diensten en openbare voor-
zieningen uit te breiden. 

Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen wonen. Mits de juiste hulp en omkadering, zijn de oude-
ren vaak zelf vragende partij om thuis te blijven wonen. Ze zijn 
daar gelukkiger en kunnen bijvoobeeld ook eventuele huisdieren 
houden.

Dit willen wij aanmoedigen, want door de vergrijzing dreigen 
woonzorgcentra onbetaalbaar te worden.

De Vlaamse Regering heeft er reeds voor gezorgd dat de laagste 
pensioenen opgetrokken werden. Een goede samenwerking met 
de gemeentes is onontbeerlijk voor een efficient gebruik van de 
beschikbare middelen. 

Ledenverantwoordelijke Tom Verbraeken:
“We moeten nu durven veranderen om de toekomst veilig te 
stellen”

Ook Hemiksem vergrijst



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


