
Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde

Blokken in de BIB
Studeer je niet graag op je kamer, maar wel graag in stilte? Dan 
kan je dit jaar terecht in zaal De Vloed van de Arendonkse BIB. 
De zaal voorziet gratis wifi en elektriciteit voor je laptop. Elke 
weekdag in juni tussen 9 en 20 uur (woensdag: 17 uur). Meer 
info via de gemeente of in de bibliotheek. De N-VA wenst alle 
Arendonkse studenten alvast veel succes met de examens!

Sporters in de bloemen

Op 19 februari 
werden meer dan 
108 Arendonkse 
sporters in de 
bloemen gezet. 
Alle kleine en 
grote kampioenen 
werden gehuldigd. 
Zij ontvingen een 
diploma en AHA-
bonnen. Op die 

manier wil de gemeente hen belonen 
voor hun sportieve prestaties in 2015.

De titel van sportfiguur van het jaar 
ging naar Roger Hendrickx, Belgisch 
kampioen veldlopen bij de masters en 
gewezen wereldkampioen. Hij haalde 
het van de dames van tennisclub De 
Lusthoven en van Luc Willemsens van 
hondenschool Snuffel.

Graag wensen we ook de talrijke 
vrijwilligers, trainers en bestuursleden 
van de vele sportclubs in Arendonk 
van harte te bedanken voor hun inzet. 
Zij helpen mee om van Arendonk een 
gezonde en sportieve gemeente te 
maken.

De Gele Stoel
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De leden van N-VA Arendonk kozen eind februari een nieuw afdelingsbestuur. 
Onder grote belangstelling kreeg maar liefst 37 leden een zitje in het nieuwe  
bestuur. Marina Gijs is de kersverse voorzitter, Thierry Verstricht de nieuwe  
ondervoorzitter. Onder hun leiding stoomt N-VA Arendonk zich klaar voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

“We zijn een echte tandem en vullen elkaar 
goed aan”, vertelt Marina Gijs. “Maar 
goed ook, want er wacht ons in 2018 een 
belangrijke uitdaging. We hebben als 
bestuurspartij al heel wat van onze plan-
nen verwezenlijkt, maar we willen ook na 
2018 verder besturen om al onze ambities 
waar te maken. Met de steun van die 37 
bestuursleden en heel wat Arendonkenaren 
moet dat zeker lukken!” 

“De afgelopen drie jaar hebben we vooral 
ingezet op een efficiënt bestuur van onze 
gemeente”, vult Thierry Verstricht aan. 
“Dit bestuur werkt hard, zit vol initiatieven 
en zoekt naar oplossingen. Op deze weg 
willen we verder gaan.”

N-VA Arendonk staat dicht bij de mensen

De nieuwe bestuursploeg wil de raads-
leden en andere mandatarissen onder-
steunen, maar focust in eerste instantie 
op de eigen lokale werking. We willen als 
partij dicht bij de burger staan en luisteren 
naar uw verzuchtingen en klachten. Waar 
we kunnen, bouwen we aan een hechter 
Arendonk. 

De nieuwe ploeg wil kortom vorm geven 
aan de toekomst van onze gemeente. Ieder-
een die zich kan vinden in wat de N-VA 
zegt, is welkom om hieraan mee te werken. 
Als grootste partij van Vlaanderen wil de 
N-VA ook in Arendonk ambitie tonen.

Nieuw N-VA-bestuur toont ambitie
  Marina Gijs en Thierry Verstricht leiden N-VA Arendonk de volgende drie jaar in goede banen.
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www.n-va.be/arendonkarendonk@n-va.be

Weekendverblijven in Arendonk: 
knopen doorhakken
Arendonk kent net als vele andere plattelandsgemeentes 
heel wat weekendverblijven. Die werden jarenlang 
gedoogd, ook als ze permanent bewoond werden of 
illegaal gebouwd werden. Nu wil het gemeentebestuur 
hen rechtszekerheid geven. Een definitieve beslissing in 
dit dossier is dichtbij.

Vandaag is enkel de zone voor verblijfsrecreatie in de 
Rode Del nog voer tot discussie. Hier liggen 113 perce-
len, waarvan er 95 bebouwd zijn. Bovendien zijn deze 
bebouwde percelen voornamelijk met bouwvergunning 
opgericht. Ongeveer de helft van de percelen is perma-
nent bewoond.

Op donderdag 24 maart werden de gemeenteraadsleden 
op de hoogte gebracht van het doorlopen traject. Zowel 
provinciale oplossingen als ervaringen in proefgemeentes 
Essen, Wuustwezel en Herstelt kwamen aan bod. De be-
woners van de Rode Del kregen bovendien een forum om 
hun persoonlijke ervaring en standpunten te delen. Het 
is nu aan de gemeenteraad om definitieve knopen door te 
hakken. 

Nog in maart kregen de eigenaars van de percelen in 
natuurreservaat of natuurgebied met wetenschappelijke 
waarde een brief in de bus. Voor hen kan de illegale 
situatie niet geregulariseerd worden. Zij mogen hun 
weekendverblijf niet langer betrekken en de constructies 
moeten verwijderd worden.

Hoe ontstond de onzekere situatie?

Vanaf 1967 werden de gronden van het zuidelijk gedeelte 
van de voormalige Arendonkse dynamietfabriek opge-
deeld in percelen voor bungalows. Dit is de huidige zone 
voor verblijfsrecreatie (langs ‘de beton’). Ook elektriciteit, 
telefoons en openbare verlichting werden er aangelegd. 
Begin jaren zeventig rezen in het overige gedeelte van 
de Rode Del borden met ‘bouwgrond te koop’ als pad-
denstoelen uit de grond. De lokale politie maakte toen 

heel wat processen-verbaal op. Maar zelfs na het vastleg-
gen van het Gewestplan Vlaanderen in 1977 werden de 
meeste illegale constructies niet in de oorspronkelijke 
toestand hersteld.

Verschillende clusters vragen verschillende oplossingen 
Arendonk kent niet alleen weekendverblijven in de 
Rode Del en het Goorken, maar ook op de Lusthoven, 
Kruisberg, de Watering, Kijkverdriet, De Korhaan en de 
Dopheistraat. Bovendien is het gebied de Rode Del op te 
splitsen in verschillende clusters: een zone voor verblijfs-
recreatie, natuurreservaat, natuurgebied, natuurgebied 
met wetenschappelijke waarde, …. Iedere cluster moet 
afzonderlijk bekeken worden.

Oplossingskader van de provincie Antwerpen
Eind 2009 keurde de provincieraad een oplossings- 
kader voor deze clusters van weekendverblijven goed.  
De provincie vroeg daarbij aan de diverse gemeentebestu-
ren een humane oplossing voor elke cluster uit te werken. 
De dienst Ruimtelijke Ordening en de bevoegde gemeente-
lijke commissie werkten daarop een stappenplan uit.  

Al meer dan 45 jaar lang is de problematiek van weekend-
verblijven een doorn in het oog van onze gemeente.  
N-VA Arendonk vatte de koe bij de horens en onder-
steunt de stappen die de inspectie zette. Wij willen een 
oplossing voor iedere cluster.



www.n-va.be/arendonkarendonk@n-va.be

Als je de voorbije maanden buslijn 480 (Reusel – 
Turnhout) nam, dan is de kans groot dat je als een 
sardientje in een doos gepropt zat. Of dat je de bus voor 
je ogen voorbij zag rijden omdat er geen plaats meer 
was. Samen met De Lijn werkte burgemeester Kristof 
Hendrickx een oplossing uit.

Winterbarbecue en wandeling 
Meer dan 60 leden, sympathisanten en vrienden van de N-VA namen deel aan onze winterhappening in maart. Onder 
deskundige leiding van twee ervaren natuurgidsen leerden we een heel stukje bij over het prachtige natuurreservaat De 
Liereman in Oud-Turnhout. Daarna werd tijdens een heerlijke barbecue gezellig bijgepraat tussen pot en pint. Bent u 
volgend jaar ook van de partij?

Arendonk zet zich in voor ouderen
De gemeenteraad van maart bekrachtigde het advies 
van de gemeente Arendonk, het OCMW en de vzw 
KMSI om het ouderenbeleid te actualiseren. Dat zal 
gebeuren op basis van een behoeftestudie en verregaande 
samenwerkingen tussen alle betrokkenen. De 
belangrijkste doelen zijn de voorbereiding van de fusie 
van woonzorgcentra Sint-Isabella en De Hoge Heide en de 
bouw van een woonzorgzone rond WZC Sint-Isabella.

Sterke lokale verankering van ouderenzorg
De behoefte tot verzelfstandiging van het 
woonzorgcentrum is groot in Arendonk. De gemeente 
wil de ouderenzorg sterk lokaal verankeren en pleit voor 
een samenwerking die verder gaat dan ouderenzorg in 
een WZC in de vorm van een nieuwe woonzorgzone in de 
gemeente. Dat moet leiden tot een aangepast en betaalbaar 
zorgaanbod, via het WZC, via thuiszorg en via allerlei 
begeleidende diensten, zoals een lokaal dienstencentrum.

Mega-rusthuis? Nee, dank u!
Arendonk telt in totaal 237 erkende bedden voor ouderenzorg, 
maar dit wil niet zeggen dat we een mastodont naast ons 
bestaande WZC gaan bouwen. “Eén groot flatgebouw met 

honderden aparte kamertjes van 20 m² is niet meer van deze 
tijd”, meent OCMW-voorzitter Kenny Viskens.  “Wij opteren 
voor een woonzorgcentrum van de toekomst. Met daarin 
uiteraard plaats voor het klassieke rusthuis, maar ook met 
ruimte voor aangepaste woonvormen.”

Overvolle bussen behoren  
tot het verleden

Meer dan een jaar geleden startten 
enkele bereidwillige mountainbikers 
met het uittekenen van een permanent 
mountainbikeparcours in onze gemeente. 

De twee routes van 20 km en 37 km 
vertrekken aan de kleedkamers van sportpark 
Heikant en sluiten aan bij bestaande routes 
van buurgemeentes. We creëren zo een 
sportief netwerk in de Kempen. De crosspaden 
passeren onder meer door de Hoge Vijvers. De 

officiële opening volgt snel, maar je kan ze nu 
al eens uittesten.

Wist je dat je trouwens binnenkort ook kan 
oriëntatielopen op het sportpark Heikant? Je 
hebt alleen een stel loopschoenen en een kaart 
nodig. De kaart kost 1 euro en is verkrijgbaar 
op de sportdienst. Als je nu al begint te 
oefenen, kan je misschien op 21 mei 2017 zelfs 
meedoen aan het Belgisch Kampioenschap dat 
in onze gemeente plaatsvindt.

Voor de individuele sporter …

Vertrekplaats bus vanaf Pelgrimsplein

Het zou een geruststelling moeten zijn dat onze 
Arendonkse jongeren ’s morgens gebruik kunnen 

maken van een bus naar hun school in Turnhout. Om hen 
zekerheid te geven dat ze plaats hebben op de bus werd bij 
aanvang van het schooljaar een aanpassing doorgevoerd 
aan het uurschema. De bus van 7.34 uur vertrekt vanaf het 
Pelgrimsplein.

Bushalte verplaatst naar parking asielcentrum
Samen met de directie van Fedasil is vervolgens 
met De Lijn overeengekomen dat de bushalte aan 

grens 77 zal verplaatst worden naar de parking van het 
asielcentrum. Iedere bus zal dan op de parking rijden 
om mensen te laten af- en opstappen. Onveilige situaties 
langsheen de gewestweg worden daarmee vermeden. In 
de loop van april zal deze maatregel ingevoerd worden. 

Enkele bussen worden gelede bussen

Op vraag van onze burgemeester werden in de maanden 
januari en februari gedurende enkele aaneensluitende 
dagen controles gedaan op de buslijn 480. Door de 
personeelsleden van De Lijn werd zelf geconcludeerd dat 
er een capaciteitsprobleem is. Op dit moment bekijkt De 
Lijn welke enkele bussen zullen vervangen worden door 
gelede bussen, in de volksmond harmonicabussen.

Iedere 30 minuten een bus door Arendonk
Vanaf het najaar van 2016 zal het 

capaciteitsprobleem definitief tot het verleden behoren. 
Vanaf september wijzigt het busaanbod in onze regio. 
Buslijn 480 verdwijnt en wordt vervangen door de lijnen 
430 (Reusel – Hoogstraten) en 432 (Arendonk – Brecht). 
Deze buslijnen rijden elk één keer per uur en nemen de 
volledige route van de huidige 480 over. Deze nieuwe 
dienstregelingen worden zo op elkaar afgestemd dat er 
elke 30 minuten een bus door Arendonk rijdt.

Simonne Van Camfort, een actieve gepensioneerde, zetelt namens 
de N-VA in het dagelijks bureau van het Arendonkse OCMW.  
We zochten haar op voor een kort gesprek.

Simonne, waarom nam je deze niet 
te onderschatten taak op jou?

Bij de vorige gemeenteraads-
verkiezingen kreeg ik 
veel stemmen van onze 
Arendonkse mensen. Mijn 
jarenlange engagement in het 
Arendonkse sociale leven en bij 
de kinderopvang droeg daar 
waarschijnlijk toe bij. Die oproep 
kon ik niet naast me neerleggen. 

Daarnaast ben ik trotse oma van 
zes kleinkinderen en verblijft 
mijn eigen moeder in het 
woonzorgcentrum. Ik probeer dus 
sowieso veel aandacht te schenken 
aan de dagelijkse zorg van 
mensen. Voor de bewoners van het 
woonzorgcentrum, maar ook voor 
diegenen die sociale zorg nodig 
hebben. Zorgzaam zijn, aandacht 
hebben en de gewone dingen goed 
doen, dat is belangrijk.

Wat betekent dat voor jou:  
de gewone dingen goed doen?
Vanaf de eerste dag ben ik gaan 
spreken met personeel, met 
bewoners en bezoekers, met 
families en alle anderen die ik 
in het grote OCMW-gebouw 
tegenkwam. Daarbij verneem je 
kleinere en grotere problemen. 
Die trachten ik en iedereen die 

betrokken is bij het OCMW op 
te lossen. Zorg mag daarbij niet 
aan onze aandacht voorbij gaan. 
De N-VA staat garant voor een 
correcte behandeling en een 
degelijk bestuur.

Kennen de inwoners het OCMW wel 
goed genoeg?
Het OCMW, met het woonzorg-
centrum in het bijzonder, is 
steeds meer een open huis waar 
iedereen welkom is. De laatste 
jaren werden er veel activiteiten 
en feestelijkheden georganiseerd. 
Nog niet zo lang geleden werd 
de nieuwe cafetaria geopend. 
Dit versterkt het contact met de 
mensen.

Ook het sociaal huis is veel 
toegankelijker geworden. Een 
goede zaak, want de sociale rol 
van het OCMW wordt alsmaar 
belangrijker in een maatschappij 
waar velen het moeilijker krijgen. 

De beslissingen die het dagelijks 
bureau moet nemen, vereisen 
een grote professionaliteit van 
personeel en OCMW-raadsleden. 
Dat is positief, maar onze aandacht 
voor het sociale mogen we nooit 
verwaarlozen.

Tot slot, Simonne, waar hecht je 
in deze functie het meeste belang 
aan?

Aan de goede samenwerking 
met de voorzitter, de secretaris, 
de directeur, het personeel, maar 
ook met de afgevaardigden van 
onze coalitiepartner. Allemaal 
samen zetten we ons iedere dag 
hard in om het sociale gezicht te 
zijn van Arendonk. Ik doe dit op 
warme N-VA-manier. En dat wil 
ik graag blijven doen voor alle 
zorgbehoevenden. Ze mogen op 
mij rekenen!

Een welgemeende dankjewel voor de talrijke opkomst 
op ons jaarlijkse nieuwjaarsfeest. Waar we ooit de grote 
zaal van de Ster halveerden voor onze receptie, bleek nu 
de volledige ruimte haast te klein. Ook de  gastsprekers 
Liesbeth Homans en Sander Loones waren onder de 

indruk van de organisatie en het aantal aanwezigen. 
De muzikale omlijsting van Jef Van Steenbergen en zijn 
groepje was eveneens een voltreffer. We mogen terecht 
trots zijn op onze bloeiende Arendonkse afdeling. In 2017 
pakken we uit met een nog sterkere en gezelligere formule.

OCMW-raadslid  in de kijker: Simonne Van Camfort

Nieuwjaarsfeest N-VA Arendonk zette 2016 feestelijk in

Alle zorgbehoevenden mogen  
op mij blijven rekenen!
Simonne Van Camfort,  
OCMW-lid

… de actie Arendonk Stopt met Roken een groot 
succes is? Meer dan 110 mensen trachten hiermee  de 
sigaret uit hun leven trachten te bannen.

… het gemeentebestuur nee zegt tegen de inplanting 
van de tweede lijn windmolens? We zijn voorstander 
van groene energie maar niet ten koste van de 
woonkwaliteit van onze bewoners. 

… De gemeente blijvend investeert in mooie en 
veilige speelpleinen voor de jongsten? De kleuters 
kregen nieuwe speeltuigen aan het zwembad en in de 
Hoogakkers worden nieuwe ballenvangers geplaatst.

… uit onderzoek bij Arendonkse zestigplussers 
blijkt dat de grootste maatschappelijke uitdaging 
eenzaamheid is? Hecht Arendonk wil hier iets aan 
doen via www.hechtarendonk.be.

… onze speelpleinwerking 
Speelwei/FX écht in de lift 
zit?
… Arendonk het eerste bijvriendelijke industriepark 
heeft?

… de turnvloeren op beide gemeentelijke basisscholen 
werden opgefrist en vernieuwd? GBS Sint-Jan 
Schoolstraat krijgt bovendien nieuw sanitair.

… de vaart dit jaar jarig is? De tien gemeenten langs het 
kanaal slaan de handen in elkaar voor een jubileum.  
Eind april hebben er tal van activiteiten plaats.

…. het fietspad naar Ravels in mei zal ingehuldigd 
worden?

… de deur van de N-VA altijd open staat voor vragen 
en suggesties?

Wist je dat…


