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Hard verder werken voor 
Boechout-Vremde

Corona overviel ons weer eind 2020. 
Opnieuw zitten we in een soort van 
‘lockdown’, weg van familie en vrienden. 
We hopen dat u en uw familie allemaal 
in goede gezondheid verkeren. Wie ziek 
werd door Covid-19, wensen we een 
spoedig herstel toe. 

Intussen probeert N-VA Boechout-Vremde 
er het beste van te maken. Oppositie 
voeren ‘vanuit ons kot’ is niet hetzelfde, 
maar het houdt ons niet tegen om het 
noodzakelijke werk te doen voor onze 
gemeente. Want het blijft nodig om 
op diezelfde nagels te kloppen: onze 
gemeente uit het moeilijke fi nanciële 
vaarwater halen, meer inzet voor 
dierenwelzijn, transparant bestuur … 
Het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Wij doen in elk geval verder.

We missen oprecht het contact met onze 
leden en sympathisanten. Het is intussen 
al even geleden dat we nog eens een 
evenement mochten organiseren en u 
konden ontmoeten. De voeling met 
onze basis blijven houden is enorm 
belangrijk voor ons. Want voor u doen 
we ons werk tenslotte. Hebt u vragen 
of wilt u ons iets zeggen? Laat het ons 
weten via boechout@n-va.be. 

Hou het gezond, hou voldoende afstand, 
maar blijf vooral verbonden met elkaar!

Thomas Van Herbruggen
Afdelingsvoorzitter

Sinds een jaar woont de 34-jarige 
goedlachse Lien Van Oosterwyck 
samen met haar éénjarig zoontje 
Leon, man Michael en hond Diesel 
in Boechout. Lien groeide op in 
Lier, maar geniet van het groene 
karakter en het dorpse leven van 
Boechout. “Ik werk als event-
manager bij de N-VA op de Barricade. 
Mij kom je dus op alle nationale 
evenementen van onze partij tegen, 
maar evengoed in mijn vrije tijd op 
de fi ets, op terrasjes met vrienden 
of ergens op wandel.”

Dieter verhuisde vorig jaar met zijn 
vrouw Inneke en hun drie kinderen 
van Wilrijk naar de Schaliehoevewijk. 
“We voelden ons onmiddellijk thuis 
in dit prachtige dorp”, aldus Dieter. 
“Boechout ken ik al heel mijn leven. Ik 
ben geboren en opgegroeid in Mortsel, 
waar ik onder meer lid en leider was 
van de scouts (60ste). In mijn dagelijks 
leven ben ik advocaat aan de balie van 
Brussel. In mijn vrije tijd ga ik graag 
fi etsen met mijn vrienden of ga ik 
wandelen met onze hond in de mooie 
natuur die Boechout-Vremde rijk is.”

Dieter Veestraeten Lien Van Oosterwyck

N-VA Boechout-Vremde 
verwelkomt nieuwe 

bestuursleden
Ook in tijden van corona bouwen we onze lokale werking verder uit. 
Recent mocht uw lokaal N-VA-bestuur twee nieuwe bestuursleden 
verwelkomen!
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Marie-Lou geeft na meer dan 25 jaar de fakkel door
In januari kwam er een einde aan een tijdperk. Marie-Lou Van Eynde stopte als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en 
gaf de fakkel door aan voormalig gemeenteraadslid en N-VA-ondervoorzitter Peter Van Hoof.

Marie-Lou Van Eynde is geen onbekende in Boechout-Vremde. 
Haar vader was jarenlang politiek actief in Boechout. Ook 
Marie-Lou stak haar sociaal engagement niet onder stoelen of 
banken. Al sinds 1995 zetelde ze onafgebroken in de OCMW-
raad. En later zette ze dat engagement verder in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst (BCSD), tot nu. Na meer dan 
25 jaar van sociaal engagement wil ze meer tijd doorbrengen met 
haar twee kleinzonen en haar man Roger.

Peter Van Hoof neemt haar mandaat in het bijzonder comité voor 
de sociale dienst over voor de rest van deze bestuursperiode. 

Groot engagement
Marie-Lou blijft wel actief binnen de seniorenraad en als
penningmeester/bestuurslid van N-VA Boechout-Vremde. 
“Vanuit onze afdeling kunnen we Marie-Lou niet genoeg 
bedanken voor haar jarenlange engagement binnen onze 
gemeente. Haar ervaring op het gebied van sociale zaken zal 
worden gemist. Gelukkig blijft ze wel nog actief binnen onze 
lokale N-VA-werking”, aldus voorzitter Thomas Van 
Herbruggen.

Al vele jaren doet de N-VA in de gemeenteraad constructieve voorstellen rond veiligheid en de bijbehorende zicht-
baarheid. Zo pleit de N-VA al jaren voor een betere verlichting van � etspaden en � etsdoorsteken. Eindelijk pikt het 
gemeentebestuur dit op en worden verschillende van onze voorstellen uitgevoerd. 

Sneppenbosweg eindelijk verlicht
Zo stelde raadslid Christel Naenen op de gemeenteraad van mei 2017 al voor om verlichting te plaatsen op de Sneppen-
bosweg. Die zou de veiligheid verhogen en de route op die manier ook attractiever maken. Eind vorig jaar werden er 
uiteindelijk lichten geplaatst. Goed zo! 

Betere zichtbaarheid in Bessemstraat
Op de gemeenteraad van januari vorig jaar vroeg raadslid Annelies Veron dan 
weer om de zichtbaarheid in de Bessemstraat te verhogen. Wij vragen als N-VA 
duidelijk om hier verlichting te plaatsen, zoals dit wel kan in het zijstraatje op 
grondgebied Mortsel. Als alternatief haalde Annelies toen ook de mogelijkheid 
van reflecterende strips aan.

Enkele maanden nadien kondigde het gemeentebestuur aan dat er reflecterende 
glasparels aangebracht zouden worden. We blijven van mening dat verlichting 
hier wenselijk is, maar juichen deze aanpassing zeker toe. Bijna goed!

Gemeentebestuur voert N-VA-voorstellen uit

 V.l.n.r.: Peter Van Hoof, Marie-Lou Van Eynde 
en Thomas Van Herbruggen.

Gemeenteraadsleden Christel Naenen en Annelies Veron.

boechout@n-va.be
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Gemeente Boechout houdt totale uitverkoop
De gemeente Boechout zit na jaren van slecht � nancieel beleid in slechte 
papieren. Om dit enigszins op te lossen haalt het bestuur van Boechout en 
Vremde een paars-groene truc boven: de uitverkoop van ons patrimonium.

Bij het begin van de bestuursperiode moest de verkoop van gemeentelijke eigendom-
men nog ‘maar’ 1,5 miljoen euro opbrengen. Ondertussen willen de paars-groene 
beleidsmakers al voor meer dan 4 miljoen euro patrimonium van de gemeenschap 
verkopen, om de putten te vullen.

Kadastrale inkomens omhoog
“Samen met de verkoop van het rioleringsstelsel voor 9 miljoen euro gaat het dus over 
meer dan 13 miljoen euro”, zegt Erik Philibert, gemeenteraadslid en financieel expert. 
“Maar dat is blijkbaar nog niet voldoende. Ook op verschillende andere plaatsen wil het 
bestuur meer geld halen. Zo viseert het gemeentebestuur de kadastrale inkomens.” 

Geen balans
Om toch met één lichtpuntje te eindigen: 
de gemeente koopt 35.000 m² natuurgebied 
aan. “Een goede zaak”, zegt fractievoorzitter 
Sven Snyders. “De aankoop van natuur-
gebied zullen wij altijd steunen. Alleen 
weegt die 35.000 m² niet op tegen de bijna 
110.000 m² grond die het bestuur verkoopt.”

 Een eigendom kan je 
maar één keer verkopen. 

Gemeenteraadslid Erik Philibert en 
fractievoorzitter Sven Snyders. 

Doelstelling

paars-groen: 

4 miljoen 

euro

VERKOOP
110.000 m²

4.000.000 euro

AANKOOP
35.000 m²

825.000 euro

N-VA vraagt verbreding 
toegangsweg naar 
landschapspark Frijthout
De Boechoutse toegangsweg naar landschapspark 
Frijthout is te smal. Gemeenteraadslid Greet Van Brussel
kaartte dat sinds de aanleg al meermaals aan op de 
gemeenteraad. We blijken nu andermaal gelijk te krijgen. 
De gemeente Hove hee�  al aangegeven de aanpassing wel 
door te voeren.

Enkele jaren geleden legde de gemeente Hove het land-
schapspark Frijthout aan, op de grens met onze gemeente. 
Op grondgebied Boechout is er één toegangsweg, in de 
Fruithoflaan, vlak naast de terreinen van Boechout VV. 
Dat pad is zeer smal.

Fiets- en wandelgemeente onwaardig
De N-VA vraagt om het pad te verbreden, over 
de hele lengte of daar waar mogelijk. Het is 
onmogelijk om elkaar op dit pad veilig te 
kruisen: verkeer komt uit twee richtingen 
en het pad wordt veelvuldig gebruikt 
door fietsers en rolstoelgebruikers. Als 
fiets- en wandelgemeente leg je zulke 
smalle paden niet meer aan!

Het is niet eenvoudig om elkaar te kruisen op de 
toegangsweg naar landschapspark Frijthout.

Fiets- en wandelgemeente onwaardig
De N-VA vraagt om het pad te verbreden, over 
de hele lengte of daar waar mogelijk. Het is 
onmogelijk om elkaar op dit pad veilig te 
kruisen: verkeer komt uit twee richtingen 

smalle paden niet meer aan!
Gemeenteraadslid Greet Van Brussel.

www.n-va.be/boechout
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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