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HEMIKSEM

www.n-va.be/hemiksem

Nieuwjaarsreceptie 

Naar jaarlijkse 
traditie nodigt 
het bestuur 
van N-VA 
Hemiksem jou 
en je vrienden 
uit op onze 
nieuwjaars-
receptie. De 
bubbels worden 
geschonken op 
zaterdag 25 januari vanaf 19 uur op de eerste 
verdieping van de bibliotheek.

Je kan dan bij ons terecht met al je vragen 
en bemerkingen, en eveneens info verkrij-
gen over het congres ‘Verandering voor 
Vooruitgang’ op 31 januari , 1 en 2 februari  in 
Antwerp Expo. 

Zet dus mee dit verkiezingsjaar in met een 
drankje en een hapje!

Gastsprekers zijn Sophie De Wit, 
Kamerlid en burgemeester van 
Aartselaar, die meer komt vertellen over 
de N-VA in de regio, en Zuhal Demir, 
Kamerlid en districtsburgemeester, 
over het N-VA-beleid in Antwerpen

Eén jaar bestuur voelt u al in uw
portemonnee
Bijna een jaar is er voorbij met het nieuwe gemeentebestuur aan het 
roer van onze gemeente. Er zijn reeds veel veranderingen doorge-
voerd, maar spijtig genoeg niet allemaal in het voordeel van onze 
inwoners.

Bijkomende belastingen
Ondanks de verkiezingsbeloftes 
van het huidige bestuur zijn er een 
heleboel bijkomende belastingen 
ingevoerd, zoals de verhoging van de 
opcentiemen op de grondbelasting. 
Dat gaan we stevig voelen in onze 
portemonnee.

Geen kindvriendelijk beleid
Jammer genoeg zijn onze kinderen 
de dupe van het nieuwe beleid, want 
ook de muziekschool werd een pak 
duurder. De meerkost betalen zal niet 
voor elk gezin even evident zijn. De 
kinderopvang in de nieuwe Depot 
Deluxe werd veel te snel en ondoor-
dacht opgestart, en de communicatie 
naar de inwoners toe was ronduit slecht. 
De onervaren socialistische schepen 
Levi Wastijn bleek wat ons betreft onbekwaam om dit belangrijke 
project in goede banen te leiden. 

N-VA zat niet stil
Wat er ook beweerd wordt, wij  kunnen u verzekeren dat wij dit 
eerste jaar niet stilgezeten hebben.  Wie de verslagen van de gemeen-
teraad leest, kan zien dat wij veel vragen stellen en voorstellen doen. 
Op onze website vindt u het mapje ‘Info gemeenteraad’. Daar treft u 
alle recente verslagen aan. Op de, nog steeds niet vernieuwde,  ge-
meentelijke website staan die bijvoorbeeld nog altijd niet. 

Onze fractie wil continu blijven bijleren om ons professioneel te 
kunnen verdiepen in belangrijke dossiers. Wij volgen dus regelmatig 
cursussen. Dat dit bovenop onze gewone dagtaak komt, nemen we er 
met plezier bij.

Tenslotte wenst het bestuur van N-VA Hemiksem iedereen alvast 
zeer fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2014.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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De N-VA blijft zich verdiepen in 
de dossiers die u aanbelangen, 
ook in 2014 – Gemeenteraadslid 
Rita Goossens

Zaterdag
25 januari 2014

19 uur
Bibliotheek 
Hemiksem

(eerste verdieping)



Het reglement geeft voorrang aan 
kinderen van wie één of beide ouders 
in Hemiksem wonen. Maar  één op 
vijf kinderen in ’t Merelhofke woont 
buiten de gemeente, onder meer in 
Hoboken en Wilrijk. Nu dreigt er 
voor hen geen plaats meer te zijn in 
de naschoolse opvang vanaf volgend 
schooljaar. Dit zal tot gevolg hebben 
dat veel kinderen verplicht worden om 
van school te veranderen.

Gebrek aan plaatsen is reden voor 
inschrijvingsstop
Een inschrijvingsstop en voorrangs-
regels waren niet nodig geweest 
als er voldoende opvangplaatsen 
zouden zijn. De capaciteit van de 
buitenschoolse opvang moet nog 
uitgebreid worden. Want elk kind dat 
in Hemiksem op school zit, zou ook 
zeker moeten zijn van een plaats in de 
voor- en naschoolse opvang. Ouders 
zullen volgend jaar aan Depot Deluxe 
moeten komen kamperen om er als 
eerste hun kinderen in te schrijven. 

Het is duidelijk dat het gemeentebe-
stuur geen rekening heeft gehouden 
met de toekomst. Er komen heel wat 
nieuwe wijken bij met jonge gezinnen, 
maar de huidige opvangcapaciteit is 
hier niet op berekend. Het beleid van 
CD&V en sp.a kan hier niet bepaald 
vooruitstrevend genoemd worden. 

Depot Deluxe niet aangepast aan 
noden
Wat de infrastructuur betreft, heeft 
men niet nagedacht over geluids-
demping terwijl vaak meer dan 
120 kinderen tegelijk aanwezig 

zijn in het lokaal. Hiervoor zou men 
nu op onze vraag geluidsdempende 
gordijnen plaatsen. Na twee maanden 
werden deze nog steeds niet geplaatst.
Zelfs aan simpele zaken zoals kap-
stokjes was niet gedacht. Die werden 
op aandringen van ouders uiteindelijk 
toch geleverd. Ze zijn nog niet opge-
hangen, maar misschien is dat in orde 
tegen dat u dit blaadje leest.

De kinderopvang draait bovendien al 
vier maanden, maar het badgesysteem 
is nog steeds niet actief. De deur is 
open en iedereen kan er zomaar bin-
nen en buiten lopen. Nochtans spreekt 

sp.a in hun goednieuwsbrochure over 
een veilige en kindvriendelijke BKO ?

Gebrek aan info blijft heikel punt
Bij het ter perse gaan van dit blad 
was er ook nog steeds geen nieuwe 
infobrochure ter beschikking gesteld 
van de ouders, die al maandenlang 
smeken om meer informatie. Er wordt 
vaak tegenstrijdige informatie aan hen 
bezorgd: in brieven worden andere 
deadlines vastgelegd dan mondeling 
werden meegedeeld.  Communicatie 
blijft een heikel punt waar dringend 
moet aan gewerkt worden.

hemiksem@n-va.be www.n-va.be/hemiksem

De grote N-VA-kerstwedstrijdBuitenschoolse kinderopvang zorgt voor onrust

Tegenstrijdige communicatie zorgt 
voor kopzorgen bij kinderen en ouders.

Beantwoord de vragen en maak kans 
op een heerlijke fles wijn!

Hondenwandeling was een succes
In september organiseerden wij 
een hondenwandeling ten voor-
dele van het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden. Deze vereniging was 
op die dag eveneens aanwezig was 
met een infostand.

De weergoden waren ons gunstig ge-
zind. Er daagden dan ook veel wande-
laars op. Een dierenarts waakte over 

het dierenwelzijn, en beantwoordde 
met plezier alle huisdierenvragen. 
Onder alle deelnemende hondenlief-
hebbers verlootten we bovendien een 

aantal mooie prijzen. Alle deelnemers 
waren zeer enthousiast en kijken 
alvast uit naar de volgende editie. 

N-VA Hemiksem wil ervoor zorgen 
dat u het nieuwe jaar prachtig kan 
inzetten. Daarom geven wij aan de 
winnaars van deze wedstrijd een 
lekkere fles wijn. Beantwoord onder-
staande vragen en de schiftingsvraag 
over N-VA Hemiksem. De drie deelne-
mers die de vragen goed beantwoord 
hebben en de schiftingsvraag het 
dichtst benaderen, ontvangen van ons 
de beloofde fles wijn.

1. Wie is de voorzitter van N-VA 
Hemiksem?
1) Gregory Müsing
2) Helke Verdick
3) Erik Van Lierde

2. Wie is er OCMW-raadslid van 
N-VA Hemiksem?
1) Gregory Müsing
2) Rita Goossens
3) Kevin Joos

3. Sinds wanneer bestaat de 
onafhankelijke afdeling N-VA 
Hemiksem? 
1) 1 april 2011
2) 1 juni 2011
3) 1 januari 2012

Schiftingsvraag
Hoeveel antwoorden zullen wij ont-
vangen hebben op 31 december om 
één minuut voor middernacht?  
(Tip: de oplage van dit blad is  
ongeveer 4 500 exemplaren.)

Stuur jouw antwoord via mail naar 
rita.goossens@n-va.be  of bezorg 
het via de post : Rita Goossens, 
Bouwerijstraat 46, 2620 Hemiksem.

De gelukkige winnaars worden ver-
wittigd na 31 december. Veel succes!

Elk kind dat in Hemiksem op school zit, zou zeker moeten zijn van een 
plaats in de voor- en naschoolse opvang.

Depot Deluxe schiet op diverse plaatsen tekort 
als opvangplaats voor kinderen.


