
Nieuw gemeenteraadslid: Thierry Moeskops
Eind vorig jaar verwelkomde N-VA Hemiksem een nieuw gezicht in de gemeenteraad. 
� ierry Moeskops is de tijdelijke vervanger van Inneke Varewyck, die door een ernstige 
ziekte verstek moet laten gaan.

Thierry is geboren in Deurne, 
hij is gehuwd en heeft een 
zoon van 22 en een dochter 
van 17 jaar. Tot 1997 was hij 
professioneel wielrenner. 
Vandaag is hij teamleader bij 
Bpost. Hij is al jaren lid van 
N-VA Hemiksem.

Veiligheidsprobleem 
aanpakken
Nu Thierry en zijn gezin 
vaak gaan wandelen met hun 
nieuwe puppy Thiba, zijn een 
aantal zaken hem opgevallen. 
“Wat me vooral ergert is 
het zwerfvuil op sommige 

plaatsen, de hoge snelheid 
waarmee auto’s soms door 
de straten racen, en het feit 
dat veel inwoners zich hier 
niet meer veilig voelen. Wij 
wonen hier bijna tien jaar en 
ze hebben al tweemaal bij ons 
ingebroken”, vertelt Thierry. 
“Meer camerabewaking en 
meer politie op straat zijn 
zeker welkom.”

Dorp moet dorp blijven
“Met de nieuwe woonwijken 
die ze uit de grond gaan 
stampen, onder meer op 
de Bekaertsite, ben ik ook 

ongerust dat ons dorpje veel te 
druk gaat worden. Er zullen 
zonder twijfel extra files 
ontstaan, en ik ben zeker niet 
de enige die er zo over denkt. 
Er is nog heel wat werk aan de 
winkel in onze gemeente en 
daarvoor wil ik zeker mee aan 
de kar trekken. Hemiksem 
moet weer 
veiliger 
worden”, 
besluit het 
kersverse 
gemeente-
raadslid.

COVID-19: laat je vaccineren
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de coronapandemie achter ons te laten. Om weer 
met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knu� elen, of op café, op restaurant 
of naar een concert te gaan. Vaccinatie kan levens redden. Het is dus heel belangrijk om je 
te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Het vaccinatiecentrum voor 
onze inwoners is alvast klaar: zij worden gevaccineerd in Log!Ville, in het wetenschapspark 
op de Galileilaan in Niel.

Waarom Log!Ville?
•  Log!Ville ligt centraal in onze eerstelijnszone 

Rupelaar en dicht bij een ziekenhuis.
•  Het is bereikbaar met het openbaar vervoer en er is 

voldoende parkeergelegenheid.
•  Het gebouw is voldoende groot en voor lange tijd 

beschikbaar.

Wanneer word ik gevaccineerd?
•  Tegen september zou de vaccinatiecampagne afgerond moeten zijn: dat betekent dat 70 

procent van de bevolking ingeënt is.
•  Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief en mail.
•  BELANGRIJK: Vanuit de Vlaamse overheid volgt later nog een brief met de eerste informatie.

Beste inwoner van 
Hemiksem,

De coronapandemie gooit ons leven 
nu al bijna een jaar overhoop. Maar 
er is licht aan het einde van de 
tunnel. Dankzij het vaccin zullen 
we ons normale leven weer kunnen 
hervatten. Meer daarover lees je 
hiernaast. 

N-VA Hemiksem betreurt dat de 
gemeenteraad na een jaar nog 
steeds niet digitaal vergadert. 
In tijden van verplicht thuiswerk 
vinden de meerderheidspartijen het 
volstrekt normaal dat 21 raadsleden 
en zelfs beperkt publiek samen 
in een zaal plaatsnemen. Dat een 
digitale gemeenteraad perfect 
mogelijk is, hebben andere gemeenten 
nochtans voldoende bewezen. 

Toen we het gemeentebestuur 
hierop aanspraken, kregen we het 
verontwaardigde antwoord dat het 
bestuur live vergaderen effi ciënter 
vindt. “Wat er in andere gemeenten 
beslist wordt is hun zaak, maar dit 
is onze visie”, luidde het. Tot zover 
de voorbeeldfunctie van de burge-
meester en schepenen.

Maar wees gerust: N-VA Hemiksem 
laat zich niet ontmoedigen en staat 
steeds voor jullie klaar. 
Heb je vragen of opmerkingen? 
Laat het ons weten via 
www.n-va.be/hemiksem. 

Peter Dutremez, afdelingsvoorzitter

Samen komen we erdoor!
Nog even volhouden. 

moet weer 

worden”, 
besluit het 
kersverse 
gemeente-
raadslid.
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Koop een kaars ten voordele van 
Kom op tegen Kanker
Tijdens de eindejaarsperiode startte onze afdeling met een kaarsenverkoop ten voordele 
van Kom op tegen Kanker. U kan nog altijd kaarsen kopen voor slechts 2,50 euro per stuk. 
De prachtige kaarsen in een warmgeel glas zijn goed voor vele uren gezelligheid in huis. 

Stuur een mailtje naar rita.goossens@n-va.be en wij brengen 
de kaarsen coronaproof tot bij u thuis.

Wist je dat …

  buurtbewoners meer dan drie jaar 
gesmeekt hebben bij de gemeente 
om het sluikstort in het weggetje 
tussen de K. De Backerstraat en de 
Frans Blocklaan te laten opruimen? 
Na een vraag van de N-VA in de 
gemeenteraad is dat eindelijk 
gebeurd. Het was dan ook hoognodig.

  personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten via de 
gemeente een tussenkomst kunnen krijgen voor de aankoop van huisvuilzakken? Die 
tussenkomst bestaat uit één rol (20 zakken van 60 liter) of twee rollen (20 zakken van 30 liter) 
huisvuilzakken per jaar, af te halen bij de sociale dienst van woonzorgcentrum Hoghe Cluyse.

  iedereen in Hemiksem kan aansluiten bij een buurtinformatienetwerk 
(BIN)? In een BIN werken inwoners van een bepaalde wijk samen met de 
lokale politie om de veiligheid te verhogen. Alle informatie vind je op 
www.hemiksem.be/leefomgeving/buurtinformatienetwerk-bin.

  de Parklaan, de Meidoornlaan, de Plataanlaan 
en de Jan Sanderslaan fi etsstraten worden? 
Dat wil zeggen dat u in deze straten geen 
fi etsers meer zal mogen voorbijsteken met de 
auto. Hou er rekening mee!

  N-VA Hemiksem haar leden 
regelmatig verrast met een 
leuke attentie? Met Sinter-
klaas verwenden we hen met 
lekkere chocolade, en ook met 
Pasen komt er een nieuwe actie 
aan. Wil jij ook lid worden van 
N-VA Hemiksem? Surf dan naar
www.n-va.be/hemiksem of 
bel voorzitter Peter Dutremez 
op 0484 93 51 86.

  ons Happyhond-event er 
(hopelijk) weer aankomt? Als de 
coronamaatregelen het toelaten, 
vinden onze huisdierenbeurs en 
hondenwandeling plaats op zondag 
6 juni. Reserveer die datum alvast 
in je agenda! Standhouders voor 
de huisdierenbeurs kunnen zich 
alvast inschrijven via de website 
www.happyhond.be.

  N-VA Hemiksem al jaren vraagt naar een verkeerscirculatieplan, omdat onze wegen onherroepelijk zullen dichtslibben door het bouwen 
van meer woningen op de Bekaertsite? Dit plan werd ons nogmaals beloofd tegen de maand maart. We zijn benieuwd of we dan eindelijk 
meer informatie zullen krijgen.

  de gemeente eindelijk 
meer bewakings-
camera’s gaat 
plaatsen nadat wij 
daar herhaaldelijk om 
gevraagd hebben in 
de gemeenteraad?

  er vanaf maart meer verpakkingen toegelaten zullen worden 
in de pmd-zak? Meer informatie daarover volgt later.

  er plannen zijn om over de Benedenvliet een fi ets- en wandelbrug
van maar liefst 764.273 euro aan te leggen? Wij hebben onze 
bedenkingen bij deze prijs voor iets wat de meeste inwoners initieel 
in gedachten hadden als een bescheiden bruggetje.

hemiksem@n-va.be
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Lilse Bergen voortaan provinciaal recreatiedomein
Op 1 januari 2021 nam het Antwerpse provinciebestuur het recreatiedomein De Lilse Bergen de� nitief 
over. Het realiseert zo een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord.

De Lilse Bergen heeft, zoals alle provinciale recreatiedomeinen, een grote 
bovenlokale werking die de draagkracht van een lokaal bestuur overstijgt. 
De overname door de provincie Antwerpen bleek een win-winsituatie. 
De gemeente Lille behoudt wel een grote betrokkenheid en inspraak in de 
werking van het domein.

Kwaliteitsvolle recreatie in heel Antwerpen
“We breiden een van onze kerntaken, namelijk het recreatieve en toeristische 
aanbod uitwerken en ondersteunen, uit naar alle Antwerpse regio’s”, zegt 
gedeputeerde voor Recreatie- en Groendomeinen Jan de Haes. “Met het 
Zilvermeer in de Zuiderkempen, De Nekker in het Mechelse, De Schorre in 
het Scheldeland en dan nu De Lilse Bergen in de Noorderkempen, is er over 
de hele provincie een gegarandeerd kwalitatief aanbod met sterke infra-
structuur voor recreatie en toerisme.”

Nog meer genieten
De komende jaren voorziet het provinciebestuur jaarlijks 400.000 euro voor het domein, bovenop een eenmalige investering van 
1,5 miljoen euro in gebouwen en infrastructuur. Het moet het recreatiedomein toelaten om naast de goed draaiende orde van de dag 
verder te groeien en te moderniseren. “Het aanbod blijft zo breed en aantrekkelijk als het altijd was”, aldus Jan de Haes. “De zwemvijver, 
speeltuinen en camping worden vanaf nu stelselmatig gerenoveerd en uitgebreid waar nodig. Deze nieuwe situatie zorgt voor een nog 
beter domein, waar het nog meer genieten zal zijn.”

© Provincie Antwerpen 

Kleur onze tekening in en win een heerlijk paaspakket
Wij nodigen graag alle kinderen uit om deze tekening mooi in te kleuren en te bezorgen op het volgende adres: Bouwerijstraat 46 
in Hemiksem. Er is geen leeftijdslimiet: iedereen mag meedoen! Een onschuldige hand zal een kleurplaat uit de stapel trekken. 
De winnaar belonen we met een mooi paaspakket. Haal die potloden en stiften maar al boven!

Naam: ........................................................
Adres: ........................................................
Telefoon: ....................................................
E-mail: .......................................................

Nieuws uit 

de provincie

De winnaar belonen we met een mooi paaspakket. Haal die potloden en stiften maar al boven!

Naam: ........................................................
Adres: ........................................................
Telefoon: ....................................................
E-mail: .......................................................

www.n-va.be/hemiksem
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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