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Beste Boechoutenaren  
en Vremdenaren,
Eerst en vooral bedankt voor jullie 
talrijke aanwezigheid op onze jaar-
lijkse nieuwjaarsreceptie. Het was 
wederom een schot in de roos. Een 
gezellige en interessante avond.  
Verderop in dit blad vinden jullie 
nog een artikel met wat info die we 
daar hebben besproken. 

U kan ook lezen over de lamentabele 
financiële toestand, want zoals steeds  
probeert het bestuur dit te verdoezelen. 
Dit is natuurlijk het licht van de zon ont
kennen. Wij ijveren dan ook al jaren voor 
een degelijk en correct financieel beleid.

Het is namelijk zo dat het bestuur enkele 
jaren gelden een Autonoom Gemeente
bedrijf heeft opgericht (kortweg AGB). Dit 
alles om de cijfers te kunnen verdoezelen 
en verbergen. Indien men dit samentelt 
met de cijfers van de gemeente komen we 
als zeer slechte leerling uit de klas naar 
voren. U begrijpt net zo goed als ik, dat 
dit samen moet geteld worden. Het is niet 
omdat je elders schulden maakt, dat je ze 
niet moet terugbetalen. Struisvogelpo
litiek? Of gelooft onze burgemeester de 
cijfers van zijn eigen administratie niet?

Ook de plannen van het bestuur om in  
het dorp enkele fietsstraten te realiseren  
is volgens ons echt een fout signaal. Zo  
kiezen ze er weeral voor om de fietsers en 
schoolkinderen te gebruiken als verkeers
remmers. Wij vinden dat een foute keuze! 
Fietsstraten kunnen wat ons betreft, maar 
niet overal. Niet te pas en te onpas. Niet 
om verkeer te remmen. De fietsstraat in 
de Victor Heylenlei vinden wij wel een 
goeie keuze. Deze zal dan aansluiting 
geven op de fietsostrade.

Deze fietsostrade wordt onder impuls 
van NVA trouwens afgewerkt. Wij zorgen 
ervoor dat de missing link met Mortsel 
wordt weggewerkt. Zo kan er vlot en veilig 
gefietst worden tot in Antwerpen. Dat is 
de kracht van verandering. Samenwerken 
met de omliggende gemeenten. Niet zoals 
ons gemeentebestuur doet, ruzie maken 
met iedereen en van Boechout en Vremde 
een eiland maken. 

Tot slot wil ik u nog uitnodigen op onze 
jaarlijkse barbecue. Deze vindt plaats in 
zaal Den Boom in Vremde. Op zaterdag 
10 juni 2017. Hopelijk tot dan.

Als u interesse hebt in ons project, spreek 
ons dan gerust aan, of stuur ons een  
mailtje. Via boechout@n-va.be. 

Met vriendelijke groeten,
Sven

Sven Snyders
Afdelingsvoorzitter
Fractieleider  
gemeenteraad  

N-VA Boechout- 
Vremde komt 
naar u toe

Op zondag 7 en 14 mei komt de 
N-VA naar u toe. Want wij willen 
uw mening horen. We willen 
weten wat er bij u leeft. Wij willen 
u informeren over onze plannen. 

Heeft u vragen? Wil u meewerken 
aan een beter Boechout en Vrem-
de? Heeft u ons iets te zeggen of 
te melden? Ligt u ergens wakker 
van? Vindt ook u dat het tijd is 
voor verandering in Boechout en 
Vremde?

Zondag 7 mei 2017 staan we 
van 10 tot 12 uur op het plein 
in Vremde (tussen de school en 
de kerk). Zondag 14 mei 2017 
staan we van 10 tot 12 uur op 
het plein voor Sfinks, aan het 
station van Boechout. 

Graag tot dan!
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Voetpaden in Boechout erbarmelijk
De toestand van de voetpaden in vele straten van Boechout is erbarmelijk. De seniorenraad heeft enige tijd geleden een heel 
nuttige en gedetailleerde inventaris van alle knelpunten opgesteld en aan het bestuur bezorgd. De bevoegde schepen kondig
de een meerjarenplan aan om de voetpaden waar nodig te herstellen. In de praktijk merken we echter bitter weinig van de 
uitvoering van dit plan en blijven de meeste voetpaden er zeer slecht bijliggen.

Verkeer(d) in Boechout en Vremde
Het gemeentebestuur organiseert de chaos in Boechout en Vremde. Zo zullen er in Boechout meer dan  
750 woningen gebouwd worden de komende jaren. In combinatie met het verdwijnen van steeds meer  
parkeerplaatsen in onze dorpskernen zal dit zonder meer zorgen voor verkeerschaos. Het feit dat Boechout 
dan ook blijft dwarsliggen in het dossier van de verbindingsweg (NV) met de R11bis is een extra bewijs dat 
er helemaal geen oplossing gezocht wordt. Het huidige bestuur van Boechout  en Vremde staat dan ook  
voor de stilstand. 

Knip Lazerijstraat

Ook de asociale knip in de Lazerijstraat is een bewijs van de 
stilstand. Het feit dat nu alle verkeer afgewikkeld wordt door de 
Toeffelhoek is niet alleen asociaal, maar ook gevaarlijk. Deze 
straat is hiervoor niet uitgerust en zeker het kruispunt met de 
Groenstraat niet. Naast stilstand staat het Boechouts bestuur 
ook voor cliëntelisme. 

Fietsers worden verkeersremmers

Het herhaaldelijk aanleggen van fietssuggestiestroken is in 
Boechout en Vremde dé manier om het verkeer af te remmen. 
Samen met het gebrek aan onderhoud van de wegen. Al jaren 
eisen wij een onderhoud van de trage en landsbouwwegen. 

Het bestuur blijft echter in gebreke om ook zo het verkeer af te 
remmen. 

Fietsstraten, ja maar…

De NVA is voor fietsstraten. Zo zijn we volledige akkoord met 
de heraanleg van de Victor Heylenlei tot fietsstraat. We zijn 
echter faliekant tegen de aanleg van fietsstraten in het centrum. 
Ook hier wordt de fietser gebruikt als remmer. De situatie cre
eert onduidelijkheid voor fietsers en zorgt voor extra gevaarlijke 
punten. Zoals het kruispunt Molenlei, Heuvelstraat en Jan Frans 
Willemstraat samen met het kruispunt Jan Frans Willenstraat 
en Dr. T. Tutstraat. Het bestuur heeft echter geen oren naar deze 
bekommernis en veegt het gewoon onder de mat.
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Burgemeester ‘T Sijen liegt 
over financiën sportpark 
Sneppenbos en gemeente

Sportpark Sneppenbos is zwaar verlieslatend

In de pers stelt de burgemeester dat het nieuwe sportpark 
Sneppenbos niet verlieslatend is. De cijfers spreken dit evenwel 
flagrant tegen: het autonoom gemeentebedrijf  waarin het 
sportpark werd ondergebracht  stevent af op een structureel  
exploitatieverlies van 250 000 euro in 2019.  Dit bestuur heeft 
zich duidelijk serieus misrekend of erger, helemaal niet gere
kend! Het gebrek aan gedetailleerd financieel plan heeft nu als 
resultaat deze zeer rode cijfers. 

‘2017 licht positief?’

De burgemeester stelt dat 2017 licht positief uitvalt qua finan
ciën, maar niets is minder waar. Het gemeentebestuur schuift 
de rekeningen van 2017 voor zich uit en begint pas in 2018 de 
leningen af te betalen. Deze overbruggingskredieten kosten de 
belastingbetaler intussen al meer dan 200 000 euro.  

Ofwel zullen alle inwoners van BoechoutVremde dit verlies 
moeten bijpassen, ofwel zullen de tarieven voor de sportclubs, 
de kinderopvang in de vakantieperiodes en de zaalhuur nog 
verhoogd moeten worden. Sporters passeren nu dus driemaal 
langs de gemeentekassa voor hun sportactiviteiten: lidgelden, 
belasting en verbruik. 

De NVA is allerminst gekant tegen een sporthal, maar heeft 
er steeds voor gewaarschuwd dat dit megalomane project de 
financiële draagkracht van onze gemeente en het AGB zwaar 
zou aantasten en we krijgen gelijk. Het hoeft geen betoog dat 
dit financieel wanbeheer is. 

Geknoei met cijfers: sportpark Sneppenbos heeft  
35 % meer gekost 

De totale investeringskost van Sneppenbos bedraagt geen 10 
miljoen euro zoals de burgemeester altijd heeft verkondigd, 
maar 13,5 miljoen euro (1,2 miljoen euro voor de grond en 12,3 
miljoen euro voor de bouw) 

1 000 euro meer schuld per inwoner

Onze burgervader zegt dat de gemeentefinanciën gezond zijn. 
Hij vergeet daarbij wel te vertellen dat de verliezen en schulden 
in het AGB zitten. Zo zijn er in de gemeentebegroting nog geen 
tussenkomsten in de verliezen van Sneppenbos opgenomen. 
Als we de totale schuld van het AGB en de gemeente samen 
bekijken, dan stijgt die van 10 450 000 euro naar een record
bedrag van maar liefst 24 000 000 euro in 2017. Ja, u leest het 
goed: de schuld neemt toe met een factor  x 2,3! De schuldenlast 
van iedere inwoner van Boechout en Vremde stijgt op vijf jaar 
tijd van 814 euro naar 1 874 euro. Dat is meer dan 1 000 euro 
per inwoner.  

N-VA bezorgd om budget nieuwe kleuterschool en 
nieuwe muziekschool

Door boven haar stand te leven, is het geld letterlijk op. Dit 
blijft nog zo voor de komende jaren ondanks extra inkomsten 
uit de personenbelasting als gevolg van de 800 woningen die er
bij komen. En de bouwwoede stopt duidelijk nog niet, ook hier 
zijn de woorden van het bestuur niet hetzelfde als hun daden.

Verder dreigen een aantal projecten financieel te ontsporen: 

  Nieuwe muziekschool: + 20 %.
  Kleuterschool: subsidie te hoog ingeschat.
  Bloemenhof: budget meer dan verdubbeld (van 115 000  

naar 235 000 euro). 
  heraanleg van het SintBavoplein: + 50 000 euro nog voor 

die heraanleg begonnen is.

We zullen de uitgaven de komende maanden dan ook kritisch 
in het oog houden om budgetoverschrijdingen zoals bij alle 
recente grote projecten van dit bestuur in onze gemeente te 
vermijden. 

Erik Philibert
Gemeenteraadslid



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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:     /     /
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