
Beste Boechoutenaren,  
beste Vremdenaren,

Intussen zitten we al in de zomer van 
2021. Het coronabeest begint ons 
eindelijk los te laten. De vooruitzichten 
worden steeds beter. We zien weer 
vrienden en familie, thuis of op café, 
we kunnen onze vakantie plannen, … 
Hopelijk keren we volledig en definitief 
terug naar het gewone leven. 

Ondertussen zat ons N-VA-bestuur 
niet stil. Onze leden kregen tijdens de 
laatste paasdagen een fijne cadeau: 
paaseieren en een handige herbruik-
bare stoffen N-VA-zak. Onze jaar-
lijkse BBQ in juni zal ook dit jaar niet 
doorgaan. Tijdens onze jaarlijkse 11 
juli-actie kon u ons natuurlijk wel tref-
fen. En in het najaar hopen we u zeker 
opnieuw te ontvangen op een van onze 
activiteiten. later daarover meer!

Voor mij is het alvast de laatste keer 
dat ik u als voorzitter toespreek. Door 
mijn verhuis geef ik vanaf september 
de voorzittersfakkel door aan onze on-
dervoorzitter Peter Van Hoof. Ik heb de 
afgelopen jaren met veel plezier onze 
afdeling geleid. Als Kontichse inwij-
keling, werd ik door de inwoners van 
Boechout met open armen ontvangen. 
Wij hebben hier verschillende jaren 
heel graag gewoond. Voor mij is het 
geen vaarwel, maar wel een tot ziens!

Thomas Van 
Herbruggen
afdelingsvoorzitter

Parking Sneppenbos voor tweede keer 
aangelegd voor bijna 36.000 euro 
De parking van het sportpark Sneppenbos werd dit voorjaar opnieuw  
aangelegd. De kostprijs voor de gemeentekas Boechout bedroeg 
35.774,79 euro. Dat is veel geld voor een parking die nog geen  
decennium oud is. 

N-VA-fractieleider Sven Snyders 
legt uit: “Het klopt dat de heraan-
leg noodzakelijk was. De parking 
was stevig mismeesterd. Hiervoor 
zijn twee oorzaken: er werden 
fouten gemaakt bij de initiële 
aanleg en ook het gebruik. Zo kon 
de parking blijkbaar geen vracht-
wagens of bussen aan en werden 
de stenen zo stuk gereden. Spijtig 
dat deze kosten nu door ons allen 
gedragen moeten worden. Dit ge-
tuigt niet van deugdelijk bestuur.”

Bestuur ondernam niets
”Indien er fouten zijn gebeurd bij 
de aanleg, dan dient dit ten laste 
gelegd te worden bij de aannemer. 
We hoopten dat het gemeente-
bestuur de nodige stappen zet 
om hem aansprakelijk te stellen.” 
aldus Snyders. “Het bestuur on-
dernam echter niets, in de plaats 
moest de gemeente 
Boechout zelf de 
kosten betalen.” 

Sven Snyders
N-VA- 
fractieleider
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Nog steeds geen hondenweide in Boechout-Vremde
Recent kondigde schepen Rik Verwaest uit Lier aan dat Lier een tweede hondenspeelweide zou krijgen. Geen banaal strookje 
gras, maar een echt avonturenpark vol natuurlijke speelaanleidingen voor honden. De realisatie zou nog dit jaar rond zijn aan 
de Ouderijstraat te Lier over het speelbos.

In Boechout is N-VA al vragende partij ook ook in onze gemeente 
hier werk van te maken. Door de jaren duidde uw lokale N-VA 
afdeling al maar liefst 10 locaties aan in Boechout én Vremde waar 
een degelijke hondenweide kwalitatief en op korte 
termijn te realiseren was. “Dit is een duidelijk geval 
van wel kunnen maar niet willen.” Aldus fractie-
voorzitter voor N-VA Sven Snyders. “Wat op een an-
der wel kan, mag duidelijk niet in Boechout. Wij 
vinden dit een zeer spijtige zaak dat na al die 
jaren en na herhaaldelijke vraag de gemeente 
hier nog steeds geen werk van wilde maken.

Christel Naenen
N-VA-gemeenteraadslid

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) realiseert 160 extra plaatsen in het Sint-Gabriëlcollege in 
Boechout-Vremde vanaf 1 november 2023. 

“We doen er alles aan om élke leerling een kwalitatieve 
plaats in de klas te garanderen”, zegt Ben Weyts. “Al deze 
extra plaatsen komen daar waar ze het meeste nodig 
zijn.” “Wij zijn uiteraard zeer tevreden met deze capaci-
teitsuitbreiding. Als we willen investeren in de kwaliteit 
van ons onderwijs, dan moeten we ook investeren in een 
kwalitatieve plaats voor élke leerling” aldus gemeente-
raadslid Annelies Veron. Onderwijsminister Ben Weyts 
trok voor 2021 € 35,5 miljoen extra capaciteitsmiddelen 
uit. Met deze investeringsimpuls creëert hij 4.385 extra 
plaatsen in het secundair onderwijs van 11 regio’s waar 

het capaciteitstekort zich sterk laat voelen, zoals enkele 
grote steden en de Vlaamse Rand. Weyts deed beroep 
op de lokale besturen van de betrokken 
regio’s om op zoek te gaan naar concrete 
projecten. De Vlaamse Regering keurde 
50 projecten goed, waaronder ook een 
project in Boechout-Vremde. 

Annelies Veron
N-VA-gemeenteraadslid

Minister Ben Weyts creëert 160 extra 
plaatsen in Sint-Gabriëlcollege
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Provinciale Fietsbarometer maakt ook 
in Boechout het verschil 
Een doordacht fietsbeleid gaat na waar en hoe aanpassingen aan fietsinfra-
structuur het grootste effect hebben. Daarom verzamelt de provinciale Fiets-
barometer informatie over de kwaliteit en veiligheid van de fietsinfrastruc-
tuur. De provincie Antwerpen deelt die info met de lokale besturen en doet 
gerichte aanbevelingen.

“Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen het hele 
Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van 4.000 kilome-
ter aan fietspaden. Een online tool, die iedereen kan raadplegen, bundelt infor-
matie over de veiligheid, het comfort en het gebruik van de fietsroutes. Die schat 
aan informatie helpt lokale besturen om beslissingen te nemen over toekomstige 
investeringen in fietsinfrastructuur”, licht gedeputeerde voor Mobiliteit Luk 
Lemmens toe.

4 miljoen euro subsidies
“Daarnaast kan een gemeente of stad een beroep doen op het Fietsfonds voor de 
aanleg en verbetering van haar fietsinfrastructuur op datzelfde fietsroutenetwerk. 
In 2021 voorziet de provincie daarvoor 4 miljoen euro. De lokale overheid kan 
rekenen op een subsidie van 90 tot 100 procent, waarbij de aanlegkosten en in 
het geval van een stuk fietsostrade zelfs de ontwerpkosten meetellen”, vervolgt 
gedeputeerde Lemmens.

Provinciale Fietsbarometer van Luk Lemmens in een notendop 
1   Fietstellingen. De provincie telt fietsers op vaste locaties. Dat is waardevolle informatie voor het bepalen van een evolutie of aanpassing. 

Aanvullend op de vaste tellers biedt de provincie Antwerpen eenvoudige fietstellingen aan lokale besturen aan. 

2   Meetfietsgegevens. In opdracht van de provincie Antwerpen geven meetfietsers van de Fietsersbond de fietsroutes een score op fiets-
geschiktheid, het fietsen in gemengd verkeer en de inrichting van de kruisingen.

3   Fietsongevallen. Geregistreerde fietsongevallen van 2017 geven informatie over gevaarlijke punten op de weg.

4   De Grote Fietsenquête. Een driejaarlijkse grote enquête brengt de ervaringen en het profiel van de fietsers in kaart.

Meer info: zie de website van de provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/boechout
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


