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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx mei en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Beste Boechoutenaren,  
beste Vremdenaren,

We hopen dat u en uw familie nog 
gezond en wel thuis vertoeven. De 
huidige crisis overviel ook ons als 
een donderslag bij heldere hemel. 
Kort nadat ons vorige huis-aan-huis-
blad in druk ging, brak de corona- 
crisis uit. Op het moment dat het in 
uw bus belandde, zag de wereld er 
helemaal anders uit en was het al 
niet meer actueel. Zoals u weet zijn 
al onze evenementen zeker tot na 
de zomer afgelast. Daarover leest u 
later meer. 

Intussen trachten wij de draad weer 
op te pikken. In de gemeente- 
raad kijken we uit naar hoe het 
Boechoutse gemeentebestuur de 
coronacrisis voor u als inwoner 
dragelijker wil maken. We zijn klaar 
om hier in de komende weken en 
maanden vanuit de oppositie op een 
constructieve manier mee vorm aan 
te geven. Hou onze communicatie-
kanalen daarvoor zeker in het oog.

Verder kunnen wij u enkel nog veel 
geluk en een goede gezondheid  
toewensen. Geniet van de  
aankomende zomer. 

Thomas Van Herbruggen
Voorzitter N-VA Boechout-Vremde

Mondmasker voor elke inwoner: 
haalbaar en betaalbaar
Naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis in ons land stelt gemeenteraads-
lid Sven Snyders voor om elke inwoner van Boechout-Vremde minstens één stoffen 
mondmasker te geven. “We hebben daarover contact gehad met besturen van andere 
gemeenten die gelijkaardige initiatieven hebben genomen”, aldus Snyders. “Dit is 
haalbaar én betaalbaar.”

De gemeente Mol besliste bijvoorbeeld 
om via Think Pink 41.000 mondmaskers 
aan te kopen voor een prijs van 79.000 
euro. Dat is zo’n twee euro per stuk. Voor 
Boechout zou de kostprijs dus ongeveer 
30.000 euro zijn. “Door de coronacrisis 
zal het gemeentebestuur zijn budget hoe 
dan ook moeten herevalueren. Dit is een 
uitgelezen kans om de nodige middelen  
vrij te maken voor de aankoop van 
mondmaskers. We moeten niet wachten 
op initiatieven van de hogere overheid, 
want we weten gewoon niet wanneer die 
iets zal ondernemen”, legt Snyders uit. 

Lokale producent
Intussen vernamen we dat de gemeente al 

deels op ons voorstel inging door 40.000 
chirurgische en 5.000 stoffen maskers 
te bestellen bij een lokaal Boechouts 
bedrijf. “Dat vinden wij een zeer goede 
zaak. Maar er zal nog meer nodig zijn 
om de crisis te bedwingen. We pleiten 
daarom voor bijkomende bestellingen van 
stoffen maskers. Zodat elke inwoner van 
Boechout en Vremde een herbruikbaar 
masker in zijn bezit heeft”, besluit Sven 
Snyders. 

Sven Snyders  
Gemeenteraadslid

 Voor ongeveer 30.000 euro zou de gemeente elke inwoner 
een herbruikbaar mondmasker moeten kunnen bezorgen.
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De fietsbrug van de F11 Antwerpen-Lier op de grens met Boechout en Mortsel is klaar. De brug kwam er in opdracht van  
provinciaal N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens. 

De structurele werken zijn afgewerkt en de fietsbrug ligt er 
gebruiksklaar bij. Ook de wegmarkeringen en de signalisatie- 
borden werden al aangebracht. Hoewel de fietsbrug nog niet 
officieel werd geopend, kunt u ze wel al gebruiken als fiets- 
verbinding richting Deurne. 

Snelle verbinding met Antwerpen-stad
“Deze fietsbrug is een welkome toevoeging aan onze lokale  

fietsinfrastructuur. We zijn dan ook blij dat de provincie  
Antwerpen hier investeert”, zegt lokaal N-VA-voorzitter  
Thomas Van Herbruggen. “Nu geraak je vanuit centrum 
Boechout veel sneller in Antwerpen-stad, zonder een omweg  
via Mortsel. Ook aan het sluitstuk van de F11-fietsostrade in  
Lier gingen de werken intussen van start.” 

Onze bestuursleden hebben de nieuwe fietsbrug intussen al 
uitvoerig uitgetest. 

Fietsbrug F11 Antwerpen-Lier is klaar

Meer dan ooit nodig in deze coronatijden

N-VA Boechout wil schepen van Dierenwelzijn
Gemeenteraadslid Erik Philibert stelt vast dat onze gemeente een van de weinige is zonder schepen  
van Dierenwelzijn. De N-VA wil dat daarin verandering komt.

Er zijn in Boechout-Vremde nog heel wat verbeteringen  
mogelijk op het vlak van dierenwelzijn. Denk aan de invoering 
van geluidsarm vuurwerk, een verbod op kermispony’s en een 
kordate aanpak van broodfokkers die de regels aan hun laars 
lappen. “Een schepen van Dierenwelzijn zou in samenwerking 
met de politie en de bevoegde instanties bijvoorbeeld vergunnin-
gen kunnen (her)bekijken, overtredingen kunnen vaststellen en 
zelfs dieren in beslag laten nemen”, zegt Erik Philibert. “Maar 
de gemeente laat begaan, want het is niemands bevoegdheid. 
Onbegrijpelijk.”

Sensibiliseren
In coronatijden is deze problematiek actueler dan ooit. Heel  
wat gezinnen laten zich immers net nu verleiden tot de impuls- 
aankoop van een puppy om de verveling bij hun kinderen  
tegen te gaan. “Ik verwacht dat een deel van die puppy’s over 
enkele maanden in het asiel zal belanden, wanneer blijkt dat het 
beestje toch meer werk, geld en tijd vraagt dan verwacht. Mocht 
Boechout een schepen van Dierenwelzijn hebben, dan zou die nu 

een sensibiliseringscampagne kunnen voeren tegen dergelijke 
impulsaankopen. Een huisdier neem je voor het leven, niet  
voor heel even. De bevoegdheid zou perfect kunnen worden 
opgenomen door een van de huidige schepenen.”

Aanspreekpunt
Het zou voor de Boechoutenaren en Vremdenaren ook  
duidelijker zijn wie hun aanspreekpunt is wanneer ze dieren- 
mishandeling, -verwaarlozing of -overlast willen melden en waar 
ze verloren gelopen of aangereden huisdieren kunnen aangeven. 
Dat is nu niet duidelijk.

“Ik hoop dat het gemeentebestuur binnen het  
schepencollege alsnog de bevoegdheid dieren- 
welzijn toekent, want er is nog heel wat werk  
aan de winkel”, besluit Philibert.

Erik Philibert, gemeenteraadslid

2



www.n-va.be/boechout

Boechouts gemeentebestuur neemt N-VA-voorstel over 

Betere zichtbaarheid in Bessemstraat
Het Laatste Nieuws berichtte recent dat de gemeente Boechout de zichtbaarheid van de Bessemstraat zal verbeteren. Er zouden  
markeringen worden aangebracht die bestaan uit een onderbroken witte aslijn en reflecterende glasparels. De N-VA vroeg daar 
al sinds januari naar. We zijn dan ook blij met dit initiatief.

Gemeenteraadslid Annelies Veron legt 
uit: “Als gevolg van de werken aan de 
fietsostrade ter hoogte van de Lange 
Kroonstraat en de Oude Steenweg rijden 
veel meer fietsers door de Bessemstraat. 
Daarom stelden wij eind januari al voor 
om het zicht in die straat te verbeteren, 
met verlichting of minstens reflecterende 
strips. Zeker ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds 
laat is het er namelijk heel donker bij 
gebrek aan verlichting. Dat leidt tot  
onveilige situaties.”

Positieve verrassing
Aan de kant van Mortsel was de nodige 
verlichting aan de Bessemstraat al aange-
bracht. Maar het Boechoutse bestuur was 
geen voorstander van dat type verlichting. 

“Even leek het erop dat er geen enkel  
initiatief zou volgen”, aldus Veron. “We zijn 

dan ook positief verrast dat de bevoegde 
schepen ons voorstel uiteindelijk toch 
heeft overgenomen en de zichtbaarheid in 
de Bessemstraat wil verbeteren.”

De belijning met reflecterende glasparels 
wordt door de provincie Antwerpen al 
toegepast op de fietsostrades. “We zien dit 
als een eerste stap in de goede richting”, 
besluit Annelies Veron.

Uitstel is geen afstel
De huidige coronamaatregelen zetten ieders zomerplannen en evenementen op hun kop. Ook uw  
N-VA-afdeling van Boechout-Vremde moest de nodige maatregelen nemen om het virus in te 
dijken. Zo werd de gespreksavond met Theo Francken net voor de corona-uitbraak geannuleerd. 
Maar ook onze jaarlijkse barbecue met Annabel Tavernier op 20 juni zal dit jaar helaas niet kunnen 
plaatsvinden. Wij wachten verder af hoe de situatie zal evolueren. Maar uitstel is geen afstel!  
Wij hopen u spoedig weer welkom te kunnen heten op een van onze activiteiten.

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

Annelies Veron 
Gemeenteraadslid

 De Bessemstraat 
krijgt binnenkort een 
reflecterende belijning.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


