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N-VA luistert naar u
De zomer komt eraan en daar zijn we allemaal blij om. Verschillende gelegenheden om buiten te komen,  
elkaar te ontmoeten en te genieten. Het mooie weer zal weer een motor zijn van sociaal contact en plezier. 
We hopen u allemaal te treffen de komende weken.

Financiën op orde krijgen
Wij zijn de afgelopen maand ook de straat opgetrokken om u te 
informeren, maar vooral om naar u te luisteren. Bedankt voor 
jullie enthousiasme en vele vragen en tips. Wij werken verder. 
Als N-VA houden we in Boechout de vinger aan de pols. Dat 
blijkt nodig te zijn. Wij trekken ons de financiële gezondheid 
van onze gemeente heel hard aan. Spijtig genoeg moeten we 
vaststellen dat we er niet goed voor staan. Verschillende kosten 
swingen de pan uit. Verder in dit blad kan je daar meer over 
lezen. 

Veel verliezers
Zo hebben we spijtig genoeg moeten vaststellen dat Brandtfood 
al na enkele maanden de deuren moest sluiten. Er zijn in deze 
twee verliezers. Eerst de ondernemers zelf, wat wij zeer sterk be-
treuren. Als tweede natuurlijk alle Boechoutenaren en Vremde-
naren, vermits de huur nu 100 procent voor de gemeente is. Om 
nog maar te zwijgen over de inrichtingskost die de gemeente 
betaald heeft en nu grotendeels verloren gaat (300 000 euro). Dit 
prestigeproject van onze burgemeester bezorgt hem nu schaam-
rood op de wangen.

Fouten op verschillende werven
De N-VA is ook bekommerd om andere dossiers. Zo volgen wij 
de verschillende werven zeer nabij op. We hebben dan ook moe-
ten vaststellen dat hier grove fouten gemaakt worden en dat deze 
niet degelijk worden opgelost. De oplossingen die aangereikt 
worden zijn een doekje voor het bloeden. Kijk een lees maar 
eens welke blunders er gemaakt worden in het eerste deel van de 
A. Franckstraat. 

We moeten ook regelmatig vaststellen dat we de gevraagde in-
formatie niet krijgen of pas na verschillende weken of maanden 
ontvangen. De openbaarheid van bestuur geldt blijkbaar niet 
voor onze burgemeester en zijn schepenen.

Volg ons op Facebook: 
ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!  

Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.

 Sven Snyders
Afdelingsvoorzitter  
en Fractieleider 
Gemeenteraad

11 juli 2017:  Vlaamse feestdag, hang zeker uw Vlaamse Leeuw buiten, dan 
belonen wij u met een N-VA-roosje.

3 oktober 2017: De N-VA staat op de jaarmarkt in Boechout

7 oktober 2017: Kaasavond in theater Vooruit

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

Werken A. Franckstraat: veel blunders p. 2 Parking Sneppenbos grondig aanpassen p. 3
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Financiële strop van Boechout en Vremde
Om de schulden te verstoppen, werden verschillende activiteiten 
van de gemeente ondergebracht in het Autonoom Gemeentebe-
drijf. De N-VA heeft zich hier altijd tegen verzet. Want ook hier 
moeten de kosten en lasten door de inwoners betaald worden. Bij 
onze analyse van de gemeentelijke financiën bekijken we dan ook 
de beide entiteiten samen. 

Enkele voorbeelden van slecht bestuur en fout rekenen:
  Sportpark sneppenbos: structureel verlieslatend
  verbouwing van het oude politiekantoor naar een nieuw 

OCMW-gebouw is vijf keer duurder dan voorzien 
  Kunstacademie, nu al 300 000 euro meer

  Verdwijnen van Brandfood: volledige huur (10 000 euro per 
maand) en inrichtingskost komt ten laste van de gemeente.

Werken A. Frankstraat: blunders stapelen zich op
Nu fase 1 van de werken werd afgerond en de aannemers aan fase 2 zijn begonnen, komen er al een heleboel 
problemen naar boven. Los van de verkeerschaos die deze werken met zich meebrengen zijn er ook verschil-
lende fouten gemaakt bij de planning en de uitvoering.

Zo is de straat sterk verhoogd, omdat de fundering niet werd 
uitgegraven. Hierdoor watert de straat af richting de huizen. Bij 
woningen met een voortuin is dit geen groot drama, maar bij 
woningen waar de deur tegen het voetpad komt kan dit bij regen 
voor grote problemen zorgen. 

De oplossing die hier nadien werd aan gegeven is het aanleg-
gen van een smalle goot ter hoogte van deze huizen. Gaat dit 
het water tegenhouden? Wij denken van niet. Op verschillende 
plaatsen is het niveauverschil meer dan 15 cm. Dit zal voor pro-
blemen zorgen.

Omdat het bestuur ervoor koos om een deel van de weg te laten 
liggen en enkel de zijstroken werden uitgegraven om de boord-
stenen te plaatsen, zal dit op termijn voor verzakkingen zorgen. 
Deze stroken werden slechts met zand en puin opgevuld. Dit 
heeft als gevolg dat de stroken bij zwaar transport mogelijk 
afbreken. Iedereen kent de situatie daar en weet dat er veelvuldig 
zware vrachtwagens en landbouwmachines rijden.

Nieuwe straat wordt lappendeken 
Doordat niet alles goed werd berekend en bestudeerd, doet men 
nu al aan oplapwerk. Het is een schande. Dit dure en noodza-
kelijke project bezorgt veel buurtbewoners al slapeloze nachten. 
Daarbovenop krijgen de mensen nu ook nog een opgelapte straat 
in plaats van een nieuwe straat.

Straat te hoog Stevige straat 
of knoeiboel?
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Parking Sneppenbos  
grondig aanpassen
Enkele weken geleden werden er werken uitgevoerd 
aan de parking van het Sneppenbos, ter hoogte van 
de doorgang naar het sportcomplex. Deze accom-
modatie is nog maar net in gebruik, en toch moest 
een deel van de parking al terug opgebroken wor-
den. Blijkbaar waren er problemen met de aanslui-
ting van de riolering. Deze kosten kunnen gelukkig 
verhaald worden op de aannemer.

Wat we wel kunnen zien is dat deze werken de circulatie van de 
wagens op de parking danig heeft verstoord. Ook voor de toe-
gang tot het sportcomplex moet u omlopen of u een weg banen 
naast de pompen, wat toch niet zonder risico is.

De parking is ook al verschillende malen veel te klein gebleken. 
Enkele suggesties van de N-VA:

  Parkeerplaatsen uitbreiden door verwijderen boompjes op 
de parking zelf. Deze kunnen naast de parking aangeplant 
worden. Vooral in het weekend is de parking overvol.

  Een rijrichting op de grond schilderen voor een betere circu-
latie.

  Voor de oprit op de parking komende van Boechout, de 
inrijhoek vergroten zodat twee wagens kunnen passeren bij 
de poort en u de banden van uw wagen niet stuk rijdt op de 
borduurpunt en/of als u te ver zit in een put terecht komt.

  Een afhaalstrook voorzien voor ouders die hun kinderen 
komen afhalen.

Christel Naenen
  Bestuurslid, gemeenteraadslid e, lid van de 

financiële commissie

  Geboren en getogen Vremdenaar, woont op de Vrem-
desteenweg 209

  Sterrenbeeld: Stier
  45 jaar
  Beroep: zelfstandige
  Bijna 21 jaar gehuwd met Pieter
  Twee dochters: Annelies 14 jaar en Eline 16 jaar
  Het mooiste stukje in Boechout Vremde? Het stuk bos 

en natuurgebied achter Don Bosco. Ik speelde er als kind 
veel, ik vind het nog altijd één van de mooiste plekken. 
De combinatie van pure en ongerepte natuur, de rust, het 
wijdse landschap is echt prachtig.

  Waar erger ik mij mateloos aan: dat ik niet meteen een 
parkeerplaats vind.

  Hobby’s: wandelen en skiën in de winter, fietsen in de zo-
mer. Op vakantie gaan, zowel zomer als wintervakanties. 
Verder probeer ik mijn steentje bij te dragen bij de orga-
nisatie van allerhande activiteiten voor scouts Vremde, 
de kerstmarkt en binnen N-VA Boechout-Vremde.

BESTUURS-

LID IN DE 

KIJKER

 Annelies Veron
Bestuurslid



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


