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V.U. NAAM: ANNELIES VERON, A. FRANCKSTRAAT 45, 2530 BOECHOUT

Beste Boechoutenaren en Vremdenaren,
Wij hopen dat jullie allen van een leuke en deugddoende vakantie hebben 
genoten. Wij hebben alvast nieuwe energie getapt om er weer voluit voor te 
gaan. Voluit voor een beter en een mooier Boechout en Vremde. Een bestuur 
ten dienste van de mensen en niet ten dienste van enkelen.

Graag zien wij jullie op de komende jaarmarkt. Zoals elk jaar 
zullen wij weer present zijn om jullie te verwelkomen, een praat-
je te slaan en natuurlijk info te geven. Het is namelijk belangrijk 
dat jullie de echte, de juiste informatie krijgen.

Deze zomer is er veel gebeurd en spijtig genoeg niet allemaal 
goed. In ons vorig nummer konden jullie al lezen dat de heraan-
leg van de Alexander Franckstraat op een sisser is uitgedraaid, 
met zelfs grote gevolgen voor enkele buren. De werken hebben 
zonder duidelijke redenen meer dan een maand langer geduurd. 
Er werden tijdens de werken zelfs mensen beboet die niet meer 
op hun oprit geraakten.

Ook de werken die nog op stapel staan baren jullie wellicht 
zorgen, en terecht. De heraanleg van de dorpskern (Jef Van 
Hoofplein – Sint Bavoplein) zal niet alleen de verkeerschaos, 
maar ook het parkeerprobleem vergroten. Wederom vergeet het 

bestuur zijn onderne-
mers: mensen die onze 
gemeente doen bruisen, 
worden in de kou gezet. 
Het is een verhaal dat 
we al kennen van eerdere 
werken.

Genoeg werk op de plank 
dus. Graag wil ik jullie allen ook uitnodigen op onze kaas- en 
wijnavond met als spreker Koen Metsu, burgemeester van Ede-
gem en Kamerlid. Iedereen welkom.

Tot snel.

 Sven Snyders
Afdelingsvoorzitter  
en fractieleider gemeenteraad

15 euro per persoon (kaas of vlees)
Inschrijven voor 1 oktober:
boechout@n-va.be
0474 69 59 36.
Rekeningnummer: BE97 9795 4346 6349

Zaterdag 7 oktober 2017
16.30 uur

Zaal Vooruit – Sint Bavoplein 17
2530 Boechout

UITNODIGING KAAS-EN WIJNAVOND

Gastspreker: Koen Metsu
Kamerlid – burgemeester van Edegem – 
voorzitter commissie Terreur - om 17.30 uur

Heb je zin om mee te werken aan ons project? Geef ons dan een 
seintje via boechout@n-va.be
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Boechout: een gemeente van gevaarlijke kruispunten
Al meerdere malen kaartten wij op de gemeenteraad de verschillende gevaarlijke kruispunten in onze mooie 
gemeente aan. Er zijn er veel te veel en bij elke heraanleg door dit bestuur komen er meer bij. Zo ook bij de 
plannen van de nieuwe dorpskern. Op het Sint-Bavoplein staat wederom een kruispunt gepland dat op een 
gevaarlijke manier ingetekend is.

De herinrichting van dit kruispunt en de wijziging van de 
voorrangsregels zijn al meermaals besproken. Er gebeurden op 
dit kruispunt op korte termijn enkele ongevallen, te veel om aan-
vaardbaar te zijn. Bij een recent ongeval waren jammer genoeg 
zelfs gewonden te betreuren.

Het zicht op het kruispunt en op het verkeer dat nadert vanuit 
de zijstraat, is niet vanop elke toegangsweg duidelijk. Wanneer 
je uit de richting van Vremde komt, moet je het kruispunt half 
oprijden om dan pas te kunnen zien of er verkeer uit de Frans 
Segersstraat komt, dat nota bene voorrang heeft. Je kan nooit het 
verkeer zien als je achter de lijn blijft staan. De situatie is ronduit 
gevaarlijk. Ook hier blijkt de keuze van het bestuur niet de meest 
gelukkige. De N-VA vraagt dan ook meer duidelijkheid en vei-
ligheid. Een aanpassing van dit kruispunt is noodzakelijk.

Wederom een voorbeeld van een gevaarlijke inrichting. Het 
gevaarlijk kruispunt ligt vlakbij de kleuterschool en op een 
fietsroute die zowel door kleine als iets grotere kinderen vaak 
gebruikt wordt. Het kruispunt kruisen van de korte Vremde-
sesteenweg naar de Mussenhoevelaan is een hachelijke onder-
neming. Het zicht is zeer beperkt met de haag van de boerderij 
op de hoek en kleine kindjes zijn niet altijd de beste en snelste 
fietsertjes.

Wij vragen het bestuur nog eens met aandrang om de invoering 
van eenrichtingsverkeer in de korte Vremdesesteenweg te laten 
onderzoeken, eventueel in combinatie met een eenrichtingsop-
stelling in de Mussenhoevelaan. Dat zou zonder twijfel de vei-
ligheid en het comfort van de fietsers en andere weggebruikers 
ten goede komen. Wij vinden dit voorstel alvast het onderzoeken 
waard.

De voorrangsregeling aan dit kruispunt is inmiddels al enkele 
jaren aangepast. De voorrang van rechts viel weg, het verkeer uit 
de Heuvelstraat richting dorp heeft er nu voorrang. 
Bij elke opening van de spooroverweg na een treinpassage levert 

het verkeer uit de Heuvelstraat strijd met dat uit de Frans Se-
gersstraat. Veel bestuurders die uit de Frans Segersstraat komen, 
weten nog steeds niet dat ze voorrang moeten verlenen. Andere 
weten het wel, maar dwingen af dat het verkeer uit de Heuvel-
straat stopt. Veel verkeer uit de Heuvelstraat verleent ook nog 
steeds spontaan voorrang en daar maken bestuurders die uit de 
Frans Segersstraat komen, gretig gebruik van.

Bovendien steekt veel verkeer vanuit het dorp de spoorweg over, 
waarna het halt houdt om links af te slaan, de Frans Segersstraat 
in. Ook dat leidt tot conflicten: bestuurders die van de kant 
van het gemeentehuis komen, spelen soms zelf voor politie en 
houden halt voor de foutief afslaande auto. Fietsers die vanop 
de fietsostrade de Heuvelstraat dwarsen, zorgen eveneens voor 
oponthoud van voertuigen, die op de overweg moeten stoppen.

Geregeld is dit een plek van flink schelden en uitvoerig toeteren. 
En dat terwijl de aanpassing van een verkeerssituatie net voor 
rust en duidelijkheid zou moeten zorgen. Slecht rapport dus 
voor dit bestuur. Er is dringend verduidelijking nodig.

Kruispunt Heuvelstraat-Frans Segersstraat

Kruispunt Gillegomstraat – Vremdesesteenweg

Kruispunt Binnensteenweg - Frans Segersstraat
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OCMW onderbrengen in voormalig politiekantoor 
Het gemeentebestuur denkt erover na om het OCMW van Boechout en Vremde onder te brengen in een 
pand op de BMT-site, in het centrum van Boechout. De N-VA vindt dat vooral een prestigeproject van de 
burgemeester, dat niet aan de echte noden van de Boechoutenaar tegemoetkomt. “Wij vinden dat de  
gemeente zich moet houden aan het oorspronkelijke plan, en het OCMW dus in het voormalig politie- 
kantoor ondergebracht moet worden”, zegt gemeenteraadslid Peter Van Hoof.

Het voorstel van het gemeentebestuur zou een extra kost van 
121 000 euro betekenen. De gemeente zou het pand namelijk 
moeten huren, en dat voor meer dan 10 000 euro per maand. 
Bovendien werd er al heel wat geld uitgegeven om de verhuis 
van het OCMW naar het voormalige politiekantoor voor te 
bereiden.

Alleen voordelen
“Door te kiezen voor het voormalig politiekantoor gaan we niet 
enkel voor de goedkoopste oplossing, we onderhouden zo ook 
het bestaande gemeentelijk erfgoed. Nu wordt het kantoor 
gebruikt door één medewerker en doet het dienst als op-
slagplaats”, legt Peter uit. 

Jonas Evrard
Jonas Evrard is 23 jaar oud en woont al heel zijn leven 
in Boechout. Zijn lagere school doorliep hij in de Jans 
Frans Willemschool. Na de lessen vingen zijn groot-
ouders hem altijd op. Zij hadden een bakkerij en verzekeringskantoor in 
Boechout. Jonas zette zijn schoolloopbaan verder in Lier, waar hij in 2015 
afstudeerde als bachelor in de verpleegkunde. Momenteel combineert 
Jonas werken en studeren. Sinds begin dit jaar werkt hij bij GZA op de 
acute geriatrie. 

Daarnaast volgt hij deeltijds een master in de verpleegkunde aan de 
Universiteit Antwerpen. “Mijn droom is om later hoofdverpleegkundige 
te worden”, zegt Jonas. In zijn vrije tijd vind je Jonas terug met een fo-
totoestel in de hand. Zijn grote passie is luchtvaartfotografie, daarnaast 
ontdekt hij graag de wereld.

Jonas kwam bij de N-VA 
dankzij zijn mama, Hilde 
Belles. Zij stond mee aan de 
wieg van N-VA Boechout. 
“Van kindsbeen af ging ik mee 
naar activiteiten en naarmate 
ik ouder werd, begon ik me 
meer en meer te engageren”, 
vertelt hij. Sinds 2016 zit Jonas 
mee in bestuur van de partij. 
“Ik hou graag de vinger aan de pols om de mooie gemeente waarin ik 
opgegroeid ben, leefbaar te houden”, besluit hij.

 Peter Van Hoof
gemeenteraadslid

BESTUURS-

LID IN DE 

KIJKER

“Bij N-VA Boechout 
wil ik me inzetten om 
onze mooie gemeente 
leefbaar te houden.”

Jonas Evrard, bestuurslid
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


