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1 200 keer bedankt!

Gastspreker:  
Koen Metsu

Veilig thuis in een welvarend Hemiksem

N-VA blijft 
werken voor u
14 oktober ligt alweer een tijdje achter 
ons. De N-VA behaalde net als in 2012 
vier zetels en trad zo naar voren als een 
waardige kandidaat om een coalitie te 
vormen met het kartel CD&V/Groen, dat 
veruit de meeste zetels haalde. Helaas 
koos het kartel echter met sp.a voor een 
krappe meerderheid van 12 op 21 zetels.

Gemiste kans
“Naast een keuze voor een centrumlinks 
bestuur, bewandelt het kartel zo ook de 
gemakkelijkste weg”, legt N-VA-lijsttrek-
ker Helke Verdick uit. “Hoewel de kiezer 
sp.a halveerde in aantal zetels, blijft haar 
schepen op post. Nochtans hoorden wij 
vaak verhalen over sp.a-schepenen die 
slapend rijk zijn geworden. In plaats van 
de kans te benutten om nieuwe ideeën te 
omarmen, kiest de CD&V-burgemeester 
voor de macht der gewoonte. Daarover 
zijn we als N-VA niet eens verbaasd.” 

De stijging van het aantal kartelzetels is 
bovendien toe te schrijven aan het succes 
van Groen. Met een ijverige schepen van 
Milieu, het stijgende bewustzijn rond de 
klimaatproblematiek, en de resultaten 
van bepaalde studies nog in het recente 
geheugen, verbaast ons dat uiteraard ook 
niet. Jammer genoeg werd er op de voor-
avond van de verkiezingen een minder 
fraaie mail rondgestuurd die schepenen 
Meyvis en Scholiers promootte, maar de 
N-VA uitdrukkelijk in een slecht daglicht 
zette. 

Veel werk op de plank
“Hoewel we de komende zes jaar geen 
deel zullen uitmaken van de meerder-
heid, laten we het hoofd niet hangen”, 
zegt Helke Verdick. “Er ligt nog heel wat 
werk op de plank in Hemiksem. Voor 
sommige zaken, zoals mobiliteit, is er  
interactie met andere bestuursniveaus 
nodig. De N-VA zal er vanuit de oppo-
sitie op aandringen dat die interactie 
er komt, want we merken dat het kartel 
bewust niet kiest voor contact met de 
provincie, Antwerpen en Aartselaar.”

Stem laten horen
De N-VA zal zich ook blijven inzetten 
voor de ondersteuning van het industriële 
bedrijfsleven en de uitbreiding van  
de dienstensector, want meer lokale 
werkgelegenheid vermindert de  
mobiliteitsdruk en zorgt voor meer  
welvaart. “We zullen onze stem de  
komende zes jaar ook vanuit de oppositie 
laten horen”, besluit Helke Verdick.

Helke Verdick
Voorzitter N-VA Hemiksem

Kaas-en-wijn-lentefestijn
Zaterdag 9 maart vanaf 18 uur
Zaal de Oude Boekerij
Heiligstraat 6, Hemiksem
N-VA Hemiksem nodigt u graag uit voor een gezellige kaas-en-wijnavond.  
Voor 16 euro geniet u van een lekkere kaas- of vleesschotel inclusief een glas 
wijn en een dessert. Kinderen betalen 8 euro. Wij voorzien ook een vegetarisch 
en vegan alternatief. Hebt u een allergie? Meld het ons en wij houden  
er rekening mee. 

Inschrijven kan via e-mail bij helke.verdick@n-va.be tot en met 1 maart. 
Stort het totale bedrag op rekening BE32 9733 4788 7302 van N-VA  
Hemiksem, met vermelding van uw naam en het aantal personen.  
Zodra het geld op de rekening staat, is uw reservatie in orde.
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Campagne in beeld

Een warme campagne
Heel de zomer heeft ons team uitgebreid campagne gevoerd. Ons campagneteam – Peter, Sebastien en Rita – zorgde ervoor dat er in 
heel de gemeente affiches werden geplakt, zowel op onze eigen borden in de voortuintjes als op de gemeentelijke borden. Dat was een 
hele klus, omdat er regelmatig affiches werden vernield of verwijderd.

Spreek ons aan 
We ruimden ook mee zwerfvuil op, gingen samen met onze provinciale kandidaten praten met de mensen op de markt, gingen eten 
bij de jeugdbeweging en de harmonie, supporterden op de loopwedstrijd Memorial Marc Coppens, gingen kwissen bij de brandweer … 
Overal waren we aanwezig om met u te praten. En dat zullen we ook blijven doen. U mag ons altijd en overal aanspreken. 

Niet alleen binnen maar ook buiten onze gemeente lieten we ons zien. We gingen naar bijeenkomsten met Theo Francken, Bart De 
Wever, Fons Duchateau, Zuhal Demir, Darya Safai en Jan Jambon. We waren samen met 13 000 leden en sympathisanten op de grote 
familiedag in Plopsaland. We waren ook aanwezig bij verschillende politieke debatten. 

N-VA-familie 
Netwerken met de N-VA in onze buurgemeenten en goede contacten onderhouden met onze nationale vertegenwoordigers is  
heel belangrijk. Samen zijn we sterker en kunnen we veel meer bereiken. N-VA Hemiksem is blij deel uit te maken van de grote 
N-VA-familie waar we altijd terechtkunnen met onze vragen en bekommernissen, want we hebben heel veel expertise in huis  
waar we graag gebruik van maken. 

Wilt u ook lid worden van de N-VA? Mail dan naar hemiksem@n-va.be
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“De voorbije zes jaar hebben we heel wat kennis opgedaan over de gemeen-
telijke dossiers. Als grootste fractie in de oppositie zet de N-VA die expertise 
in om kort op de bal te spelen. Wij gaan het beleid met argusogen volgen. 
Contacteer me om mee te strijden voor een propere, veilige en welvarende 
gemeente. Als fractievoorzitter breng ik uw punten graag ter sprake.”

“Hoewel CD&V de voorbije zes jaar voortdurend liet merken 
niet gelukkig te zijn met coalitiepartner sp.a, koos de partij 
niet voor verandering. Jammer, maar ook vanuit de oppositie 
zal de N-VA zich inzetten voor een beter Hemiksem. We 
zullen de komende zes jaar zeker van ons laten horen.”

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Kritisch oppositie 
voeren.
Helke Verdick

Blijven verder werken 
voor de mensen.
Rita Goossens

Ook vanuit de  
oppositie zullen  
wij onze kiezers 
vertegenwoordigen.
Gregory Müsing

Positief maar zeer 
kritisch.
Inneke Varewyck

“Zoals veel Hemiksemnaren ben ik teleurgesteld dat het kartel CD&V/
Groen niet naar de kiezer heeft willen luisteren en de N-VA geen kans wou 
geven. Maar dat maakt ons niet minder strijdvaardig. We blijven ernaar 
streven van Hemiksem een fijne gemeente te maken zonder vriendjes- 
politiek. En daar is in Hemiksem nog heel veel werk aan. Voor mij is de 
kleur van je partij niet belangrijk, zolang je maar werkt voor de mensen. 
Tenslotte werden wij door hen verkozen en worden wij door hen ook 
betaald. De komende zes jaar wil ik mij graag focussen op sociale zaken, 
mobiliteit en dierenwelzijn. Contacteer mij gerust via Facebook of e-mail 
(rita.goossens@n-va.be). Ik ben er voor jullie.”

“Nieuwe mensen doen een frisse wind waaien, ook al zijn ze 
misschien nog niet zo ervaren. Alle dagen bedien ik de lokale 
bevolking en ik ben altijd een luisterend oor voor hen. Ik word 
dan ook dagelijks geconfronteerd met de behoeften en noden 
van de Hemiksemnaar. Ik ben altijd beschikbaar voor jong en 
oud. Graag wil ik er werk van maken om samen nieuwe ideeën 
te vinden en die uit te werken. Ik ga me met veel enthousiasme 
verdiepen in de gemeentepolitiek. En daar waar het nodig is het 
bestuur ook het vuur aan de schenen leggen. Ik heb mijn kiezers 
iets beloofd en zal trachten me aan deze belofte te houden.”



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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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