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V.U.: HELKE VERDICK, K. DE BACKERSTRAAT 4, HEMIKSEM 

Voorwoord
Beste Hemiksemnaar,
 
Wij zijn verheugd verschillende 
nieuwe leden én bestuursleden 
te mogen verwelkomen. In de 
volgende editie stellen we deze 
bestuursleden aan u voor. De 
vier gemeenteraadsleden Nele 
Cornelis, Rita Goossens, Grego-
ry Müsing, ikzelf en uiteraard 
ook OCMW-raadslid Karina van 
Heirle gaan op de ingeslagen weg 
verder. Voor u.

Onze voormalige voorzitter Erik 
Van Lierde danken we hartelijk 
voor zijn inzet. Hij blijft actief als 
bestuurslid, maar heeft ervoor 
gekozen meer tijd te investeren in 
zijn gezin. 
Als nieuwe voorzitter zet ik mij 
in om onze ploeg nog verder te 
versterken met de gekende steun 
van onze meter, burgemeester 
Sophie De Wit van Aartselaar. 
 
Wil je samen met onze steeds 
groeiende groep enthousiaste 
vrijwilligers meebouwen aan een 
dynamischer Hemiksem? 

Meld je dan aan via 
hemiksem@n-va.be. 
Samen blijven we inzetten op een 
aangenamere gemeente. 

De volgende editie van onze huisdierenbeurs en hondenwandeling zal plaatsvinden op 
zondag 29 april 2018. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

 Helke Verdick  
Voorzitter N-VA Hemiksem

Huisdierenbeurs groot succes 
700 euro voor opleiding assistentiehonden
Deze zomer organiseerde N-VA Hemiksem een huisdierenbeurs in zaal Depot 
Deluxe. Aan de beurs waren enkele mooie wandelingen, met of zonder hond,  
in de omliggende natuur gekoppeld. De beurs leverde een mooie som van  
700 euro op, die integraal naar de vzw Canisha gaat. Canisha is een vzw die  
assistentiehonden opleidt.

Diverse exposanten hadden zich aange-
meld om in een gemoedelijke sfeer aan 
elke bezoeker veel nuttige informatie 
en professionele raad te verschaffen. 
Er konden ook veel producten gekocht 
worden die in een gewone dierenwinkel 
niet of heel moeilijk terug te vinden zijn. 
Denk maar aan speciale hondenpuzzels 
of zelfgemaakte snuffelmatten.

Iedereen was zeer te spreken over de  
animatie op de beurs.  Zo waren er 
demo’s doggy dance, maar ook een demo 
met assistentiehonden en zelfs een work-
shop hondenmassage.  
Petphoto legde alle viervoeters en hun 
baasjes op de gevoelige plaat vast.  
De goodiebags en de mooie tombola- 
prijzen vielen ook erg in de smaak. 

Wij willen graag alle bezoekers en  
exposanten bedanken voor hun aan- 
wezigheid. Dankzij uw steun konden  
wij 700 euro schenken aan Canisha,  
die dit geld goed kunnen gebruiken  
om hulphonden op te leiden voor  
mensen met een beperking.

 N-VA Hemiksem organiseerde een huisdierenbeurs en hondenwandeling. 
De opbrengst ging integraal naar de vzw Canisha, die assistentiehonden 
opleidt voor mensen met een beperking.
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De gemeente Aartselaar was zo vriendelijk om ons een laatste stand van zaken mee te delen over het zwembad. 
Aartselaar, Hemiksem en Niel hebben de intentie om in eigen beheer een zwembad te bouwen op de locatie van 
het sportcentrum in Aartselaar. Het is nu zaak om die intentie om te zetten in concrete plannen.

Igean werd aangesteld om een bestek op te maken en het 
dossier verder uit te werken. Concreet zicht op het financiële 
plaatje hebben we pas als het bestek klaar is en de biedingen 
van aannemers zijn binnengekomen. Het ziet er naar uit dat 
de ramingen haalbaar zijn voor de drie gemeenten. Schelle en 
Rumst gaven tot nu toe aan niet mee in dit project te willen 
stappen. Zij kunnen dat alsnog doen.

Op dit ogenblik is er geen subsidiedossier lopende, omdat we bij 
de vorige ronde jammer genoeg uit de boot vielen. Het project 

haalde toen onvoldoende punten, omdat er nog geen bestek was 
en ook nog geen concrete bouwplannen. Net die zaken is Igean 
nu aan het uitwerken.

De Vlaamse overheid voorziet sinds dit jaar jaarlijks een 
subsidiepot voor intergemeentelijke sportinfrastructuur.  
Als alles goed verloopt, zullen we dan ook een concreet dossier 
kunnen indienen in 2018. In de financiële berekeningen wordt 
geen rekening gehouden met de subsidies. Elke subsidie die 
binnenkomt is dus een verlichting voor het budget.  

 Laat ons weten waar volgens jou 
een vuilbak zou moeten staan.

Intergemeentelijk zwembad in Aartselaar 

Waar moet een vuilbak staan?
We blijven van onze inwoners aan de lopende band klachten binnenkrijgen over de vuilbakken in hun 
wijk: er zijn er te weinig, ze zitten overvol, ze worden veel te weinig geledigd… 

Het is duidelijk dat dit een pijnpunt blijft waar het huidige bestuur geen oplossing voor blijkt te vinden.

Het personeel doet enorm hard zijn best, maar ze krijgen geen 
degelijke oplossingen aangereikt van de verantwoordelijke 
schepen. Hij slaagt er niet in de inwoners te ‘responsabiliseren’, 
zoals hij telkens opnieuw zo mooi verwoordt. Vrijwillige vuil-
ruimers krijgen bovendien niet het respect dat ze verdienen.

Daarom zouden wij graag een oproep lanceren. Geef ons het 
juiste adres door (straat en huisnummer of herkenningspunt) 
van de plaats waar er volgens jou een vuilbak zou moeten 
staan. Waar zitten volgens jou de probleempunten? 
We staan open voor alle suggesties!

Meld het ons via e-mail (hemiksem@n-va.be) 
of geef het door aan één van onze bestuursleden.

 Aartselaar, Hemiksem en Niel gaan samenwerken om een zwembad te bouwen. 
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Volg ons online: 
 www.n-va.be/hemiksem   hemiksem@n-va.be   www.facebook.com/nvahemiksem

Heraanleg Gemeenteplaats
Op de gemeenteraad van 10 oktober 2017 werd het nieuwe ontwerp voorgesteld voor de heraanleg van de 
Gemeenteplaats. Onze eerste indruk was dat er fundamenteel zo goed als niets verandert. De grootste 
verandering bestaat erin dat het gemeenteplein grotendeels vrij blijft voor recreatie en de markt. De meeste 
parkeerplaatsen verhuizen naar de UNO-laan. Er wordt ook meer groen voorzien en een waterpartij.

Toch zijn er nog enkele pijnpunten:
• Het kruispunt van de Assestraat met de Gemeenteplaats 

en de Lindelei blijft nog even gevaarlijk. Waarom werd 
de mogelijkheid niet onderzocht om daar een rondpunt te 
maken? Gaat het aanleggen van meer groen de zichtbaarheid 
niet slechter maken?

• Mensen die in de Assestraat wonen kunnen niet meer in 
hun straat parkeren, omdat het plaatsen worden waar men 
enkel nog kort mag parkeren.

• De UNO-laan, die nog niet lang geleden heraangelegd werd, 
moet terug opengebroken worden. Vroeger was er aan het 
begin van de straat één rijbaan in twee rijrichtingen. 

 Dit werd opgesplitst in twee rijbanen omdat het veiliger was. 
Nu gaat men er opnieuw één smallere rijbaan van maken. 
De bewoners hebben er lange tijd in het slijk gezeten. 

 Dat zal nu weer het geval zijn. 

 
behoud in de UNO-laan twee aparte rijbanen 
en leg de parkeerplaatsen ertussen.

• De rijbaan op de Gemeenteplaats zelf wordt veel smaller 
en er komt een fietssuggestiestrook vlak naast de rijbaan. 
Dat is qua verkeersveiligheid niet de beste keuze. Nog erger 
is dat er dwarsliggende parkeerplaatsen vlak naast deze 
fietssuggestiestrook komen. Wie er met de auto achteruit 
van een parking rijdt, zal heel voorzichtig moeten zijn dat 
hij geen fietsers aanrijdt.

 
 maak de rijbaan breder en leg de    
 fietssuggestiestrook niet achter,  
 maar voor de parkeerplaatsen.

• De frituur, die al minstens 50 jaar op dezelfde plaats staat en 
deel is van ons dorp, moet nu plots verdwijnen. 

 Wij vragen ons af waarheen?

  
   

Onze
suggestie:

Onze
suggestie:

Conclusie:

Mooier zal het zeker 
worden, 
maar wordt het
ook veiliger?

We hopen alleszins dat het bestuur 
rekening zal houden met onze 
opmerkingen. 



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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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