
Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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 Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 

R E G E R I N G  P A K T  O N D E R N E M I N G E N  E N  B E D R I J F S L E I D E R S  A A N

Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da

i taf

REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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V.U. Jos van den Brande
E. Creadolaan 20
2620 Hemiksem

N-VA Hemiksem is stilaan op kruissnelheid gekomen. We stellen u elders in dit 
blad graag drie nieuwe bestuursleden voor. En op 20 mei nodigen we u graag uit 

voor ons eetfestijn.

Het bestuur van N-VA Hemiksem zit niet stil. De afgelopen maanden hebben onze 
bestuursleden de nationale vormingsdagen van de N-VA bijgewoond. Met dit 
‘Traject 2012’ krijgen alle N-VA-afdelingen inhoudelijke en praktische onder steuning 
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. 

DE KRACHT VAN VERANDERING
Op 3 maart werd daar de slogan onthuld voor de campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen: ‘De kracht van verandering’. Deze slogan is op maat gemaakt voor 
Hemiksem. In onze gemeente is er immers een grote nood aan verandering. De 
N-VA staat klaar om deze verandering waar te maken. 

LOKALE UITDAGINGEN
Zonder een gezond fi nancieel beleid gaat onze gemeente bankroet. Ook de andere 
uitdagingen voor Hemiksem zijn groot. Enkel een ander beleid kan daar een 
antwoord op bieden. Een goed woonbeleid, steun aan de lokale economie, jeugd- 
en seniorenwerking, (verkeers)veiligheid… het zijn slechts enkele van de vele 
uitdagingen die we de volgende jaren willen aangaan.

N-VA HEMIKSEM LUISTERT NAAR U
Tijdens de vormingsdagen gingen we dieper in op diverse onderwerpen zoals de 
organisatie van de verkiezingen en de campagne, maar ook over de inzet van de 
verkiezingen. Het was voor ons bestuur dan ook heel interessant om eens over het 
muurtje te kijken: hoe gaan andere N-VA-afdelingen om met specifi eke problemen 
in hun gemeente? 

Die uitwisseling van ideeën komt van pas bij het schrijven van ons verkiezings-
programma. Dat programma zullen we u de komende maanden nog voorstellen. 
Maar zoals we in het verleden al gezegd hebben: wij zullen ook naar u luisteren. 
Neem gerust contact op met iemand van het bestuur. Wilt u actief meewerken met 
N-VA Hemiksem? Dan bent u natuurlijk welkom!

Eén ding mag duidelijk zijn: de N-VA wil in alle gemeentes – en 
dus zeker in Hemiksem – gaan voor een deugdelijk bestuur dat al 
zijn fi nanciële en andere verantwoordelijkheden zelf opneemt. 

Jos Van den Brande
Afdelingsvoorzitter

De verandering begint in Hemiksem
Eetfestijn met 

stoofvlees en frietjes
op zondag 20 mei

 via e-mail aan: 
erik.vanlierde@n-va.be 

 of aan een van onze 
bestuursleden:
• Jos Van den Brande

Emiel Creadolaan 20 
• Helke Verdick

K. De Backerstraat 4
• Gregory Müsing

Kleidaallaan 3
• Erik Van Lierde en Nele Cornelis 

Kerkstraat 8
• Rita Goossens

Bouwerijstraat 46
• Thierry Moeskops

K. De Backerstraat 41

Hemiksem

N-VA Hemiksem nodigt u 
graag uit op haar eetfestijn 
met stoofvlees en frietjes op 
zondag 20 mei van 18 tot 22 uur 
in zaal  PC’ke, Saunierlei 54 in 
Hemiksem. Voor de kinderen 
hebben we ook curryworst met 
frietjes voorzien.

Wil je mee komen smullen, vul 
dan zo snel mogelijk onderstaand 
formulier in en bezorg het vóór 
14 mei 2012:

Inschrijvingsformulier 
N-VA eetfestijn 

Naam en voornaam: _____________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
Gemeente: ____________________________________________________________________________
Telefoon: ____________________ Gsm: ____________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
zal deelnemen met _____ volwassene(n) en _____ kinderen.

We bestellen:
_____ x stoofvlees met friet volwassene = _____ x 12 euro  = __________
_____ x stoofvlees met friet kind = _____ x 7 euro   = __________
_____ x curryworst met friet kind = _____ x 5 euro   = __________

Het totaalbedrag mag u storten op rekeningnummer 652-8197066-66 van N-VA Hemiksem, met als mededeling ‘eetfestijn – naam + voornaam’. 
Inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van het volledige bedrag.
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12 miljoen euro besparen met digitale bouwaanvraag 

Waar zijn 
de bomen heen?

Heeft u het ook gemerkt toen u de Bouwerijstraat 
passeerde? Heeft u gezien dat er iets ‘weg’ is tussen 

het station en de watertoren? Inderdaad: plots waren 
de bomen die het voetbalterrein afscheidden van de 
rijweg verdwenen. Ook de andere bomen in de 
Bouwerijstraat moesten eraan geloven. 

Niemand kon zeggen waarom dit gebeurd was. 
Verontwaardiging en verbazing alom... Tot bleek dat 
het hier om een actie van onze sportburgemeester ging. 
Hij vond het nodig deze bomen te laten verdwijnen 
voor de aanleg van een Finse piste.

FINSE PISTE
Een Finse piste is een speciaal loopparcours voor 
joggers. Om het loopcomfort te verbeteren bestaat de 
bovenlaag uit een verende laag. De zachte, dempende 
toplaag geeft een aangenaam loopgevoel en voorkomt 
blessures. Door het verende effect van de toplaag 
worden de gewrichten aanzienlijk minder belast tijdens 

het lopen. Een speciale funderingslaag van ongeveer 15 
cm zorgt voor voldoende drainage. 

De N-VA vindt het uiteraard positief dat sport in onze 
gemeente aangemoedigd wordt. Maar waarom werden 
de buurtbewoners hiervan niet vooraf op de hoogte 
gebracht? 

NIEUWE BOMEN
De bomen aan de andere kant van de straat moesten 
blijkbaar verdwijnen omdat de wortels anders de 
nieuwe voet- en fi etspaden kunnen beschadigen. We 
gaan ervan uit dat er nieuwe bomen in de plaats komen 
die dieper met hun wortels gaan, zodat dit probleem 
defi nitief uit te wereld is en zodat we toch mooie bomen 
krijgen!

N-VA Hemiksem stelde vast dat er enkele sociale 
apparte menten en huurwoningen in de Parklaan 

en de wijk Acacialaan leegstaan. Dit zou volgens de 
N-VA niet mogen. Daarom zochten wij naar de reden 
voor die leegstand. 

Het gebrek aan sociale woningen in Vlaanderen wordt 
regelmatig aangehaald in de media. Waarom staan de 
sociale appartementen en huurwoningen in Hemiksem 
dan leeg? Volgens buurtbewoners en mensen die er 
vroeger woonden, wil men er niet meer komen wonen 
omdat de wijk een slechte reputatie heeft. Vroeger 
zorgden hangjongeren in de zomer voor overlast en 
men is bang dat dit scenario zich zal herhalen. In het 
verleden werd er wel een soort contract getekend 
tussen buurtbewoners en deze jongeren. De vraag 
is wat daar in de loop der jaren van is overgebleven. 
Wordt er nog altijd toezicht op gehouden? De gemeente 

moet de overlast kordaat aanpakken als deze zich 
voordoet.

In vele woningen zouden er blijkbaar ook dringend 
renovatiewerken moeten uitgevoerd worden. Er moet 
duidelijk nog eens aan de alarmbel getrokken worden 
bij de sociale huisvestingsmaatschappij!

Gregory Müsing

Greg is de nieuwe ondervoorzitter 
van N-VA Hemiksem. Hij is 
zelf standige en woont op de 
Kleidaallaan. Greg woont samen 
en is een levensgenieter die van 
lekker eten houdt. Hij wil zich 
inzetten voor de werkende mensen 
in Hemiksem zodat die zeker 
kunnen zijn dat er verstandig met 
hun geld wordt omgesprongen.

Thierry Moeskops

Bestuurslid Thierry (42) woont 
in de Karel de Backerstraat. Hij 
is bediende. Thierry is getrouwd 
en heeft een zoon en een dochter. 
Thierry wil een toekomstig 
Hemiksem met meer veiligheid, 
sport en jeugdwerking, orde en 
netheid, een feestmarkt en nog 
zoveel meer.

Rita Goossens

Rita is in het bestuur verant-
woorde  lijk voor web en com muni-
catie. Ze woont in de Bouwerij-
straat en is informaticus van 
beroep. Ze is getrouwd, heeft een 
dochter en een zoon, en woont al 
heel haar leven in Hemiksem. Ze 
wil zich graag engageren voor 
elke bevolkingsgroep en streeft 
naar een sociaal, rechtvaardig 
en diervriendelijk bestuur van 
Hemiksem. 

De voorbije jaren is er in Hemiksem jammer genoeg weinig of geen aandacht 
besteed aan dieren welzijn. Dieren verdienen nochtans bescher ming in alle 

omstandigheden, of ze nu als gezel schaps dier, als landbouwhuisdier of als proefdier 
gehouden worden.  

Daarom zijn er regels voor al deze situaties. Het is aan de gemeente om daar toezicht 
op te houden. Het is een van onze doelstellingen om dierenleed te voorkomen en te 
verminderen. Dieren zijn - evenals mensen - levende wezens met een bewustzijn en 
gevoel en hebben daarom net als mensen het recht op een respectvolle behandeling. 

VOORSTELLEN
N-VA Hemiksem zou graag de volgende zaken op de agenda zien komen tijdens de volgende legislatuur:
• sterilisatie van zwerfkatten: tweejaarlijks campagne
• honden en vuurwerk: informatiebrochure voor het beperken van stress bij huisdieren als gevolg van 

vuurwerk
• hondenpoep: installeren van vandalismebestendige vuilnisbakken op plaatsen waar veel honden 

worden uitgelaten, en voldoende controle op het opruimen van hondenpoep door hondeneigenaars
• rituele slachtingen: opzetten van een beleid om problemen te voorkomen
• verbod op circussen met wilde dieren: toegang weigeren aan alle attracties met wilde dieren en een 

gepast controlebeleid uitwerken voor alle attracties met dieren (honden, pony’s, paarden, …)

Sociale huurwoningen mogen niet leegstaan 

N-VA heeft aandacht voor dieren

Drie nieuwe bestuursleden voor N-VA Hemiksem

Waar zijn alle bomen plots heen?

Waarom staan er zoveel sociale 
appartementen leeg in de Acacialaan?

Vanaf 2013 kunnen archi-
tecten, burgers en bedrij ven 

hun bouw aan vraag digi taal 
indienen. Uit nieuwe cijfers 
blijkt dat lokale bestu ren 
hierdoor jaarlijks meer dan 
twaalf miljoen euro kunnen 
be sparen. Dit komt neer op 
160 euro per dossier. Vlaams 
minister van Ruimtelijke 
Orde ning Philippe Muyters 
(N-VA) is opgetogen over de 
toegenomen effi ciëntie die de 
digitale bouwaanvraag met 
zich meebrengt.

Het project digitale bouw aan vraag kwam er om de 
aanvraagprocedure te versnellen en te vereenvoudigen. 
Door met een internetloket te werken, komen alle 
gegevens op een centrale plaats te staan. De informatie-
uitwisseling tussen alle partijen verloopt zo veel 
effi ciënter en de aanvrager kan zijn dossier opvolgen 
tot en met de defi nitieve beslissing. 

Wie nog meer informatie wil over het project 
digitale bouwaanvraag, kan terecht op de website 
www.digitalebouwaanvraag.be.

 Minister Muyters: “160 euro en zes uur tijdswinst per 
dossier is niet niks. Ook voor eenvoudigere dossiers, waar 
geen architect aan te pas komt, dalen de administratieve 
lasten met meer dan 110 euro per dossier.”

Er moet meer 
controle komen op 
hondeneigenaars 
die hondenpoep 
niet opruimen.

De N-VA wil onder 
andere een tweejaarlijkse 
campagne om zwerfkatten 
te steriliseren.
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