
OKTOBER 2020, NR. 2     I     V.U.: PETER DUTREMEZ, BOUWERIJSTRAAT 46, 2620 HEMIKSEM

hemiksem@n-va.be N-VA Hemiksemwww.n-va.be/hemiksem

Hemiksem

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 oktober.

Zijn uw honden veilig in Hemiksem? (p. 3)Nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk zorgt voor  
elektriciteit voor 35.000 gezinnen (p. 2)

Versterkt u N-VA Hemiksem?
Jammer genoeg zijn er een aantal bestuursleden verhuisd of gaan ze  
binnenkort verhuizen naar andere (misschien betere?) oorden dan  
Hemiksem. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe mensen die onze partij 
willen komen versterken. 

Hebt u goede ideeën of verbetervoorstellen voor onze gemeente? Organiseert 
u graag activiteiten? Wilt u meewerken aan een sterk en sociaal Vlaanderen? 
Treedt u graag op de voorgrond of werkt u liever achter de schermen? Bent u  
een denker, of eerder een doener? Bij ons is iedereen welkom!

Vriendschap en positiviteit
Ons team hecht zeer veel waarde aan vriendschap en positiviteit. Wij zijn zeer 
begaan met alle mensen uit onze gemeente en vinden samenwerking met andere 
gemeenten ook erg belangrijk. Het N-VA-netwerk gaat namelijk ver over de 
gemeentegrenzen heen en biedt ons ook ondersteuning en expertise vanuit alle 
hoeken van het land.

N-VA-familie
Momenteel telt de N-VA meer dan veertigduizend leden. Daarmee zijn wij de 
grootste familie van Vlaanderen. Wilt u ook deel uitmaken van die familie? 
Aarzel niet en neem contact op met onze voorzitter Peter Dutremez via  
peter.dutremez@n-va.be. 

Beste Hemiksemnaar,

Ik ben vereerd mij aan u te mogen voor-
stellen als de nieuwe voorzitter van N-VA 
Hemiksem. Ik wil aftredend voorzitter 
Helke Verdick van harte bedanken voor 
haar enorme inzet de voorbije jaren. Zij 
blijft nog steeds tot uw dienst als fractie-
voorzitter van de N-VA in de gemeente- 
raad, maar om persoonlijke redenen 
heeft ze beslist haar takenpakket wat 
terug te schroeven.

Ik neem haar taken als voorzitter enthou-
siast en met veel plezier over. Want er 
blijft nog steeds veel werk aan de winkel 
in onze gemeente. We willen graag con-
structief samenwerken met het huidige 
bestuur om van Hemiksem een warme 
en bruisende gemeente te maken.

Ons team zit al te popelen om nieuwe 
activiteiten te mogen organiseren. Het 
coronavirus heeft het ons niet gemak- 
kelijk gemaakt de voorbije maanden.  
In maart hebben we helaas het bezoek 
van Theo Francken aan onze inwoners 
moeten uitstellen naar een latere datum.
We hebben ook onze hondenwandeling 
ten voordele van een goed doel in de 
maand mei moeten afgelasten. Maar dat 
wil niet zeggen dat we zullen stilzitten 
zodra het coronalicht weer volledig op 
groen gezet wordt.

Hou zeker onze Facebookpagina en  
website in de gaten voor het recente 
nieuws.

 N-VA Hemiksem
 www.n-va.be/hemiksem

Peter Dutremez
Voorzitter N-VA 

Hemiksem

 V.l.n.r.: Inneke Varewyck, Maria De Saeger, Helke Verdick, Peter Dutremez, Wim Van den Brande, 
Rita Goossens, Karina van Heirle, Marleen Arnouts van Villa Max en Nancy Dupont.  
Deze foto dateert van voor de coronamaatregelen. 
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Nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk zorgt voor  
elektriciteit voor 35.000 gezinnen
In juli verleende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aan ISVAG de omgevingsvergunning voor de bouw en 
exploitatie van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomse-
steenweg. Zodra de nieuwe centrale operationeel zal zijn, wordt de oude ontmanteld en krijgt de vrijgekomen ruimte een 
groene bestemming. De nieuwe installatie wordt een volwaardige warmtekrachtkoppelingscentrale, die elektriciteit zal 
produceren voor 35.000 gezinnen of warmte kan uitkoppelen voor 40.000 gezinswoningen of bedrijven.

Het energielandschap in Vlaanderen staat voor grote uit-
dagingen. Met een groeiend aandeel hernieuwbare energie-
bronnen – zon en wind – zetten we belangrijke stappen in 
de transitie naar een compleet duurzame energieproductie 
en het streven naar klimaatneutraliteit. Tegelijk wil Vlaan-
deren ook dat we minder afhankelijk worden van fossiele 
brandstoffen, niet alleen als brandstof voor onze voertuigen, 
maar ook voor de verwarming of de productie van warm 
water in onze huizen of als energiebron voor bedrijven. 
Zo’n 90 procent van alle stookinstallaties in de huizen in 
Vlaanderen draait immers nog steeds op klassieke fossiele 
brandstoffen als stookolie, aardgas, hout of zelfs steenkool.

Meer capaciteit
ISVAG levert een belangrijke bijdrage aan deze uitdagingen. 
Per jaar verwerkt ISVAG zo’n 140.000 ton niet-recycleer-
baar, brandbaar huishoudelijk afval. De warmte die daarbij 

vrijkomt zetten ze vandaag al om in energie, die elektriciteit 
oplevert voor meer dan 25.000 gezinnen. Met de energie  
uit één enkele afvalzak heeft een gemiddeld gezin in  
Vlaanderen genoeg elektriciteit voor ruim anderhalve dag. 
De nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale zal elektriciteit 
produceren voor 35.000 gezinnen. 

Voorbereidende werken
Nu de vergunning in orde is, kan ISVAG van start gaan  
met een aantal voorbereidende werken en de aanbesteding. 
Nog dit najaar zal een nieuwe ecologische waterpoel worden 
aangelegd, die maximaal inspeelt op de natuurwaarde van 
de site. Eind 2021 staat de eerste spadesteek voor de eigen-
lijke bouw van de installatie gepland. In de loop van 2025 
moet de installatie klaar zijn, waarna ze in 2026 definitief 
kan worden opgeleverd.

 Zodra de nieuwe centrale operationeel zal zijn, wordt de oude ontmanteld en krijgt de vrijgekomen ruimte een groene bestemming.

N-VA Hemiksem steunt de zorgsector
In de maand mei verraste het bestuur van N-VA Hemiksem het personeel en de 
bewoners van woonzorgcentrum Hoghe Cluyse met een leuke attentie: cupcakes.

Met een gediplomeerde kokkin in ons bestuur waren de kwaliteitscupcakes snel 
klaar, zowel gewone als suikervrije. Voorzitter Peter Dutremez overhandigde ze  
met de glimlach. “Omdat ik zelf een studerende dochter in de zorg heb, hoor ik 
dagelijks welke inspanningen deze mensen doen. Deze helden cijferen zichzelf weg 
en nemen risico’s om er toch maar voor te zorgen dat de bewoners in goede handen 
zijn. Daarom vonden wij het een goed idee om hen eens extra te verwennen.”
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Steun aan onze ondernemers? #tuurlijkda
Onze Antwerpse ondernemers beleven moeilijke tijden. De drastische coronamaatregelen brachten imagoschade met zich 
mee en de economische gevolgen zijn groot. Om ondernemend Antwerpen een hart onder de riem te steken, lanceerde het 
provinciebestuur samen met partners als UNIZO, NSZ, Comeos, Toerisme Provincie Antwerpen en Horeca Vlaanderen de 
campagne #tuurlijkda. “Met die campagne moedigen we inwoners en bezoekers aan om weer naar buiten te komen”, aldus 
gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes.

Steunmaatregelen tot eind 2020
De Antwerpse deputatie overlegde ook met de Vlaamse 
Regering. Samen bespraken ze de economische impact 
voor de provincie Antwerpen. De deputatie is alvast 
tevreden dat de Vlaamse Regering is ingegaan op de 
vraag om de steunmaatregelen te versterken en te  
verlengen tot eind 2020. Zo krijgen alle getroffen  
bedrijven meer ademruimte.

Zijn uw honden veilig in Hemiksem?
Kort voor de zomer bereikten ons berichten dat er in het abdijpark van de gemeente honden vergif hadden gegeten en daaraan 
overleden waren. Ook over de nieuwe vijver in de hondenweide aan de abdij waren er klachten. N-VA Hemiksem ging op  
onderzoek uit. 

We deden navraag of de gemeentediensten soms 
rattenvergif strooien. Er werd ons verzekerd dat 
dat enkel gebeurt op plaatsen waar huisdieren niet 
aan kunnen, bijvoorbeeld in smalle buizen waar 
alleen kleine knaagdieren in kunnen.

Kwaad opzet
Nadien bleek dat personen met slechte bedoelin-
gen opzettelijk vleesballetjes met rattenvergif in 
het park hadden gegooid. Daarom onze oproep: 
laat uw honden niet loslopen en hou ze goed in het 
oog, zodat ze geen vreemde zaken opeten. 

Vijver nog niet helemaal veilig
We kregen ook klachten over de nieuwe vijver in de hondenweide aan de abdij. Hondeneigenaars zijn blij dat er nu een vijver is, 
maar ergeren zich aan het afval, het steenpuin en zelfs gevaarlijke stukken metaal die er in de vijver zitten. Er zijn ook al honden ziek 
geworden door de slechte kwaliteit van het water. Bovendien zakken de hondeneigenaars soms mee in het slijk en het water omdat de 
randen niet verstevigd zijn.

N-VA wil vijver verstevigen en regelmatig testen
De bevoegde schepen zei op de gemeenteraad dat de gevaarlijke metalen al verwijderd zouden zijn, maar dat de ondergrond volledig 
steenvrij maken onmogelijk is gezien de historiek van de site. Hij hoopt op natuurlijke wandversteviging door de begroeiing in de 
toekomst. Hij zei dat de gemeente het water geregeld visueel controleert. Wij zouden liever hebben dat het water regelmatig getest 
wordt op mogelijk ernstige gevaren voor de honden, en dat er werk wordt gemaakt van wandversteviging voor het comfort van de 
hondeneigenaars. De vraag blijft of de gemeente daarin wil investeren.

  Neem zeker een kijkje op www.tuurlijkda.be.

 N-VA Hemiksem ijvert voor een veilige omgeving voor onze trouwe viervoeters.

 Gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes.
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd, 

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

• verhindert Zuhal het kappen van een bos van 14 hectare in Herentals waar men een 

waterverslindend golfterrein wou uitbreiden.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Antwerpen groener


