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Beste Boechoutenaren, 
beste Vremdenaren,

Ook dit jaar geeft uw lokale 
N-VA-ploeg het beste van  
zichzelf om uw stem in de 
gemeenteraad te laten horen. 
Want er ligt weer heel wat werk 
op de plank. Belangrijke punten 
waarrond we dit jaar zullen 
werken zijn het Boechoutse 
mobiliteitsbeleid en de veilig-
heid van onze lokale fiets- 
verbindingen, de gemeentelijke 
financiën en het patrimonium-
beleid van het gemeente- 
bestuur. U leest er verder in  
dit huis-aan-huisblad meer 
over. 

Daarnaast delen wij u graag 
mee dat onze afdeling een 
klepper van formaat naar 
Boechout-Vremde wist te 
halen. Niemand minder dan 
partijboegbeeld Theo Francken. 
Theo zal op 1 april (en nee, het 
is geen grap) komen spreken in 
theaterzaal de Vooruit. Nadien 
signeert hij zijn boek ‘Continent 
zonder grens’. 

Zorg dat u erbij bent!

Thomas  
Van Herbruggen
Voorzitter N-VA 
Boechout-Vremde

Theo Toert in 
Boechout-Vremde

Op woensdag 1 april ontvangt N-VA Boechout-Vremde Kamerlid en voormalig 
staatssecretaris Theo Francken. 

De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht (www.n-va.be/boechout). 
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.

Zaal Vooruit, Sint-Bavoplein 17, Boechout

Woensdag 1 april
19.30 uur
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Iedereen 
welkom!



boechout@n-va.be

Nú werken aan ruimtelijke uitdagingen 
Onze steeds groeiende gemeente staat voor grote ruimtelijke uitdagingen. Verscheidene grote vastgoedprojecten staan al een hele 
tijd in de steigers. “Het huidige gemeentebestuur geeft projectontwikkelaars nog te veel speelruimte en kijkt te weinig naar de noden 
van onze gemeente”, zegt bestuurslid Cédric Van Dyck. N-VA Boechout-Vremde volgt de ruimtelijke evoluties nauwgezet op.

Het bestuur en de inwoners van een gemeente spelen een cruciale 
rol in de ruimtelijke evolutie van de gemeente. “We stellen vast 
dat het gemeentebestuur visie mist”, zegt Cédric Van Dyck.  
“Vergunningen geven projectontwikkelaars vandaag nog te  
veel ruimte om vooral te bouwen wat voor hen het meest  
winstgevend is. Dat staat vaak in schril contrast met de noden 
van onze gemeente. We zien bij nieuwe gebouwen vaak ook  
een monotone en typische ‘copy-paste’-architectuur die moeilijk 
past binnen onze gemeente.” 

Aandacht voor kwaliteit
De uitdagingen zijn nochtans duidelijk: door een bevolkings- 
toename in de stadsregio Antwerpen en stijgende vastgoedprijzen  
is er nood aan bijkomende woningen en appartementen.  
“Die moeten verzoend worden met de bestaande infrastructuur 
en ruimtelijke ordening. We mogen de ruimtelijke kwaliteit  
niet uit het oog verliezen”, benadrukt Cédric. 

N-VA Boechout-Vremde is zich bewust van de uitdagingen en 
stelt gepaste antwoorden voorop. Om de vastgoedontwikkeling 
in goede banen te leiden heeft de gemeente een uitgewerkte visie 
op basis van volgende punten nodig:

•  Is onze infrastructuur voldoende aangepast om de  
bevolkingsgroei op te vangen?

•  Hoe houden we woningen betaalbaar, zodat ook jongeren in 
onze gemeente kunnen blijven wonen?

•  Passen nieuwe ontwikkelingen in de bestaande omgeving?
•  Geven we voldoende ruimte aan economische ontwikkeling? 
•  Hoe vrijwaren we beter de open ruimte die onze gemeente 

kenmerkt? 

“De N-VA zal als grootste oppositiepartij zelf voorstellen doen 
om een antwoord te bieden op de ruimtelijke uitdagingen waar 
onze gemeente voor staat”, besluit Cédric. “Die uitdagingen  
brengen zeker ook kansen met zich mee voor Boechout-Vremde.”

 In Mortsel wordt het weggetje dat  
uitkomt op de Bessemstraat wél verlicht.Annelies Veron

Gemeenteraadslid

Verlichting Bessemstraat cruciaal
Boechout bezit heel wat trage wegen, zoals de Sneppenbosweg en de Bessemstraat. Die worden veel gebruikt als fietsverbinding. 
En dat niet alleen overdag, maar ook in de vroege ochtend en ’s nachts. Gemeenteraadslid Annelies Veron vroeg op de gemeente- 
raad nogmaals naar de verlichting van die trage wegen. De Sneppenbosweg wordt op termijn verlicht, maar de Bessemstraat 
blijft donker. Onbegrijpelijk, vindt N-VA Boechout-Vremde.

Nu de Oude Steenweg is afgesloten door werken, loopt de omleiding voor fietsers door het 
Bessemstraatje. Toch zal de gemeente daar geen verlichting plaatsen. Een jammere beslissing, 
vindt Annelies Veron. “We zijn van mening dat hier minstens reflecterende strips op de 
grond kunnen worden aangebracht, maar zelfs dat vindt de meerderheid geen goed idee.”

Onveilige situaties
Volgens het gemeentebestuur zou de fauna en flora langs het Bessemstraatje te veel hinder 
ondervinden. “Maar dat kan worden opgelost door verlichting te plaatsen die minder hinder 
geeft voor de omgeving. Zoals verlichting die pas aanspringt als er iemand voorbijkomt. Nu 
is het Bessemstraatje zeer donker, wat voor onveilige situaties zorgt”, aldus Annelies. 

Wereld van verschil
In Mortsel wordt het weggetje dat uitkomt op de Bessemstraat wél verlicht.  
Voor fietsers maakt dat een wereld van verschil. “We hopen dat het gemeente- 
bestuur zijn mening bijstelt. In een fietsgemeente zoals de onze moet het ook  
op donkere momenten veilig fietsen zijn”, besluit Annelies.

Het ruimtelijk beleid moet meer rekening 
houden met de noden van onze gemeente.”

Cédric Van Dyck, bestuurslid
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www.n-va.be/boechout

Gemeentefinanciën in Boechout:  
uitverkoop en belastingverhogingen
Eind vorig jaar stelde het gemeentebestuur zijn meerjarenplan voor. En dat plan bevat geen goed nieuws, stelt gemeenteraadslid 
Erik Philibert vast. “De afgelopen jaren verdrievoudigde de schuld in Boechout naar een recordbedrag van maar liefst  
30 miljoen euro. Er is geen marge om te investeren. Het gemeentebestuur compenseert dat gebrek aan middelen met extra  
belastingen en de uitverkoop van ons gemeentelijk patrimonium.”

Erik Philibert dook in de cijfers van het 
meerjarenplan. Hij stelde vast dat Boechout 
er niet goed voor staat. Met een schulden-
berg van 30 miljoen euro staat Boechout 
mee bovenaan de lijst van gemeenten met 
de hoogste schuld per inwoner. Ook Sport-
park Sneppenbos blijft een zorgenkind:  
het slorpt enorm veel middelen op, zo’n  
10 procent van alle inkomsten. 

Geen marge om te investeren
“De financiële toestand van onze gemeente 
was aan het begin van de bestuursperiode 
zelfs zo erg dat er geen marge was om 
de komende jaren te investeren in onze 
gemeente”, stelt Erik vast. “Het bestuur 
moest daarom op zoek naar middelen 
om de komende jaren toch iets te kunnen 
verwezenlijken. En die vond het in een 
uitverkoop van ons gemeentelijk patrimo-
nium (gebouwen, gronden, riolering …) 
en verschillende verdoken belasting- 
verhogingen.”

We sommen de belangrijkste gevolgen 
voor u op: 
•  Wonen in Boechout wordt nog duurder. 

De gemeentelijke opcentiemen op het 
kadastraal inkomen stijgen met bijna 
10 procent (van 775 naar 846). Het is 
opvallend dat het gemeentebestuur 
Boechout-Vremde eerst liet volbouwen 
met woningen met een hoog kadastraal 
inkomen, om die vervolgens extra te  
belasten. Hoe meer nieuwe woningen, 
hoe meer inkomsten voor de gemeente.

•  De grijze vuilniszakken zijn duurder 
geworden (van 1,75 naar 1,95 euro per 
zak). Zet u elke week een restafvalzak 
buiten? Dan kost u dat op jaarbasis 10 
euro meer. De N-VA stemde tegen die 
prijsverhoging. We zijn niet tegen het 
principe dat de vervuiler betaalt, maar 
vinden dat we als burger te weinig  

invloed hebben op verpakkingen die 
ons worden opgedrongen door winkels 
en supermarkten. We pleiten daarom 
voor de invoering van een goedkope 
roze vuilniszak voor plastic. 

•  De buitenschoolse kinderopvang wordt 
20 procent duurder op schoolvrije 
dagen en vakantiedagen. 

Structurele maatregelen ontbreken
“De inwoner van Boechout-Vremde zal  
de gevolgen van jarenlang financieel  
wanbeleid in zijn portemonnee voelen”, 
besluit Erik. “En dan zijn er nog de  
gemeentelijke eigendommen die de  
gemeente van de hand doet: je kan die 
maar één keer verkopen. Structurele 
maatregelen ontbreken, niet het minst 
voor het grootste financiële zorgenkind 
van Boechout: Sneppenbos. Tot slot is het 
een gemiste kans dat een  
bestuur dat zo’n gigantische  
schuld heeft opgebouwd,  
niet aan actieve schuld- 
afbouw doet.”

Noteer nu al in uw agenda

BARBECUE
met Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier

Zaterdag 20 juni
Korfbalclub - Kerkweg 1, Vremde 
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Erik Philibert 
Gemeenteraadslid
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

012095


