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Voorwoord

Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Als 
ik dan eens terugblik, kan ik zeggen 
dat er hard gewerkt is en dat er wel 
degelijk veranderingen gerealiseerd 
zijn. Ik denk aan de heraanleg van de 
Schoolstraat en het project Annoncia-
den dat voltooid is. De heraanleg van 
de markt staat in de startblokken. Het 
dossier rond de Vlemincktoren dat nu 
in zijn eindfase zit. Er is gestaag ver-
der gewerkt aan het tragewegennet-
werk. Op de Merksemsebaan worden 
de plannen voor de duurzame wijk met 
CSA-boerderij concreter. 

We hebben met onze babbeltent heel 
Wijnegem doorkruist, we luisterden 
naar jullie verzuchtingen en hielden 
waar mogelijk rekening met jullie 
vragen en wensen.

Mijn opsomming is verre van volledig 
en er staat nog heel wat op de agen-
da, dus we stomen door, het oude jaar 
uit en het nieuwe jaar in. 

Toch wil ik graag iedereen een rustig 
en vredevol jaareinde toewensen, 
waar er plaats en tijd is voor vrienden 
en familie. Waar we eens van het goe-
de leven kunnen genieten. Waar we 
tijd kunnen maken voor de mensen om 
ons heen en ook wel wat voor onszelf, 
om eens alles op een rijtje te zetten en 
goede voornemens voor het nieuwe 
jaar te smeden.

Wij wensen een zalig kerstfeest en 
een vrolijk jaareinde aan iedereen, 
vanwege het ganse Wijnegemse N-VA-
team.

Veelbesproken in de babbeltent  
“Snelheid in mijn straat”
Laten we starten met twee uitersten. 
Trage auto’s zijn oude heren met een hoed. 
Bestaan die nog? Neen, want er zijn bijna 
geen hoedenwinkels meer. De oude heren 
daarentegen zijn talrijk en ze rijden meer 
en langer dan vroeger. Maar toch rijden we 
niet met z’n allen trager dan vroeger, tenzij 
in een file.

Snelle auto’s zijn jonge snaken met een 
omgekeerde pet. In elke kledingzaak hangen 
die petten, in diverse kleuren, met of 
zonder een fraai borduurwerkje op. 

Deze autobestuurders delen samen met nog 
vele andere weggebruikers onze Vlaamse 
wegen. Op onze babbeltenten horen we heel 
wat bekommernissen over het verkeer in 
Wijnegem. In het verkeer zijn we niet altijd 
even verdraagzaam. En we trekken vaak 
ook te snel conclusies. Als er dertig auto’s 
aan een gewone snelheid in de straat rijden, 
merken we niets. Als de eenendertigste 
door onze straat vliegt, is dat terecht 
storend. Gebeurt dat twee, drie keer per 
dag, wordt er zelfs “veel te snel gereden 
in de straat” en “moet er iets aan gedaan 
worden”. 

En er wórdt iets aan gedaan: controles. En 
wat blijkt? Drie kwart van de overtreders 

zijn je eigen buren. Logisch, want een 
vreemde bezoeker rijdt voorzichtig.

Ook passen we de straten aan om aan te 
zetten tot trager rijden. De Pastorijlaan 
krijgt binnenkort als eerste straat in 
Wijnegem het statuut van fietsstraat. In 
de Ruggeveldstraat komen versmallingen 
met bomen. Op de Houtlaan zijn er 
slimme camera’s. En hier en daar worden 
snelheidsmeters gezet met een kwade, rode 
snoet of een lachend, groen gezichtje. 

Het leven is jachtiger geworden. Iedereen 
kent het gevoel dat je ergens te laat bent. En 
dan sakkeren we dat onze voorligger geen 
50 km per uur rijdt. 

Maar neem nu eens even wat gas terug, 
leef rustiger en rij hoffelijker! Die paar 
minuten zullen de zaak niet maken. Stress, 
agressiviteit, bumperrijden en opwinding is 
slecht voor je hart. Ook je buren zullen het 
waarderen! 

Om het met een oude spreuk van 
Bond Zonder Naam samen 
te vatten: “Wees een heer in 
het verkeer”. Sorry dames ...

Karel Luyckx, secretaris 
Mark De Coninck, voorzitter
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Onze burgemeester bakt ze knapperig en bruin

Wij bakken er iets van!
Op zondagmiddag 12 februari 2017 vanaf 14 uur staat 
onze burgemeester alweer achter zijn fornuis. De eerste 
jaren deelde hij gratis pannenkoeken uit. Vorig jaar had 
hij overheerlijke wafels gebakken. Vierhonderd stuks, met 
of zonder slagroom … wat een succes! 

Kunnen we dat dit jaar nog evenaren? Als 
meeneemdessertje krijg je van ons ook nog een 
chocolaatje voor Valentijn. Want wij hebben 
een HART voor Wijnegem !

Restauratie Jan Vlemincktoren prioriteit N-VA
Het behoud van de Jan Vlemincktoren was een dossier waarin de vorige bestuursploegen weinig succes 
konden boeken. Dat veranderde toen de N-VA vier jaar geleden in de meerderheid kwam. Het was geen 
eenvoudige opdracht, maar er is eindelijk een mogelijke doorbraak in het dossier. 

Het architectenbureau Erfgoed& Visie 
heeft een ontwerpdossier opgemaakt 
voor de restauratie van de bouwvallige 
Vlemincktoren, waarbij de elementen 
uit de 16de en de 19de eeuw volledig 
gerespecteerd worden. 

Tal van studies hebben aangetoond 
dat het gebouw momenteel in zeer 
slechte staat is en dringend aangepakt 
moet worden. Omwille van deze 
hoogdringendheid hoopt de gemeente 
voorrang te krijgen op andere aanvragen. 
Voor het samenstellen van het dossier 
wordt het gemeentebestuur begeleid door 
Kempisch landschap vzw. Tussentijds 

wordt de stand van zaken ook afgetoetst 
bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Het aanvraagdossier is bijna rond en 
zou in januari 2017 ingediend kunnen 
worden. Het lastenboek en de raming 
voor restauratie zullen ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan het schepencollege 
en de gemeenteraad. Wanneer de 
hoogdringendheid wordt aanvaard en het 
dossier in Brussel wordt goedgekeurd, zal 
het gemeentebestuur een aanbesteding 
houden en een aannemer aanduiden. In 
dit scenario zouden de werken eind 2017, 
begin 2018 kunnen starten.

Wat de herbestemming van de 
Vlemincktoren betreft werden 
verschillende opties onderzocht. 

Rekening houdende met onder andere 
de draagkracht van het gebouw en de 
brandveiligheid werd voorgesteld om 
een kantoorfunctie met een polyvalente 
ruimte (met privaat karakter) in het 
gebouw onder te brengen.

Stand van 
zaken

 N-VA heeft oog voor Wijnegems erfgoed

Dat de N-VA het Wijnegems erfgoed wil 
behouden, blijkt niet enkel uit de ijver voor 
de restauratie van de Jan Vlemincktoren. 
Ook de Molenhoeve aan het Albertkanaal, 
waar momenteel de roeiclub gevestigd is, 
is mogelijk een waardevol gebouw. Aange-
zien de roeiclub deze locatie gaat verlaten, 
is het voortbestaan van de Molenhoeve 
bedreigd. 

Deze hoeve was vroeger een onderdeel 
van een windmolen die, volgens oude 
Ferrariskaarten van rond 1780, gestaan 
heeft op de weg van ‘den Eenhoren‘ naar 
de ‘Chaussé d’ Anvers à Turnhout‘, met de 
naam: ‘Wijneghemschen molen‘.

Op vraag van de N-VA wordt er momenteel 
een onafhankelijke studie opgemaakt om 
te bekijken wat de historische waarde is 

van dit gebouw. Zeker is dat er een link 
is met de Vlemincktoren, maar de Molen-
hoeve zelf is geen beschermd erfgoed. 
De N-VA zal de resultaten van de studie 
afwachten en dan bekijken of en op welke 
manier een voortbestaan tot stand kan 
komen. 

 Contact:  
Paul Van Dael, paul.van.dael@n-va.be

 Voor meer informatie over het 
restauratiedossier kan je contact opnemen 
met Paul Van Dael paul.vandael@n-va.be. 

IEDEREEN WELKOM!

Zaal Lazaret, achter ‘t Gasthuis

Wafelenbak 
Zondag  12 februarivanaf 14 uu
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Sterretjesweide op gemeentelijk kerkhof
In enkele buurgemeenten is er op het kerkhof een klein plaatsje ter nagedachtenis van levenloos geboren 
kinderen. Waarom zouden we dit ook geen plekje geven in Wijnegem?

Op de bestuursvergadering van begin september plaatste onze 
fractievoorzitter Lieve Kelders dit op de agenda. Met succes. 
Het punt werd door iedereen warm onthaald en dus kon het 
met de nodige documentatie verzonden worden naar het 
college. Daar werd het een week later unaniem goedgekeurd.

Er komt dus een sterretjesweide op het kinderkerkhof. Eén 
van onze Wijnegemse kunstenaars zal een kunstboom creëren 
waaraan je een boodschap kan hangen, een plaats van rust, 
van stilte, om even te verwijlen naar…

Weken, maanden mocht ik jou dragen
verlangend, hoe het zou zijn
Helaas, heb ik nooit, geen seconde 
van je kunnen genieten.
Toch was jij mijn kindje
jij was voor mij heel bijzonder.
Nu heb ik meer verdriet, dan met die twijfels voorheen.
Ik mis je, mijn ongeboren kind.

Gezocht: schalkse jongeren met frisse ideeën! 
De N-VA is in Wijnegem stevig verankerd. We zitten in de meerderheid, we kunnen onze ideeën en visie 
omzetten in concrete beslissingen en beleid.

We vinden het heel belangrijk dat we als lokale partij een brede 
laag van de bevolking vertegenwoordigen, van oud tot jong. 

Op dit moment telt onze afdeling al enkele 16- tot 30-jarigen. 
Zij komen samen om van gedachten te wisselen, om te 
bekijken wat er leeft onder hun generatiegenoten en bij welke 
onderwerpen ze zich betrokken voelen. 

Maar er is nog een plekje voor jou! 
 Ben je tussen 16 en 30 jaar?
 Ben je geïnteresseerd in politiek, actie en ontspanning en 
dat alles in een vriendschappelijke sfeer? 

  Denk je graag mee over wat er in onze gemeente voor 
jongeren nog beter kan? 

  Ontvang je graag het driemaandelijkse jongerenmagazine 
Ronduit! waarin je op de hoogte gehouden wordt van al 
onze activiteiten? 

  Wil je als bonus ook korting op politieke boeken, … En niet 
te vergeten: wil je jouw stem laten meetellen in de snelst 
groeiende partij van het land?

  Of wil je graag helpen, zonder meer?

 Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar bart.rech@n-va.be!
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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:     /     /


