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Beste Arendonkenaar
Het coronavirus heeft een groot deel van ons doen en laten in de greep en beheerst plots ons dagelijks  
leven. Je merkt dezer dagen heel erg dat de mens een sociaal wezen is. We beseffen ineens ook hoe hard  
we elkaar nodig hebben om te (over)leven.

Volhouden is de boodschap

Iedere dag wordt het gemeentebestuur overstelpt met vragen. 
Wat mag wel? Wat mag niet? De grens tussen beiden is vaak 
f linterdun en niet eenvoudig vast te leggen. Je hebt het onder-
tussen wellicht al vaker gehoord, maar we moeten rekening 
houden met de opgelegde maatregelen om deze pandemie te 
overwinnen. De weken gaan voorbij, het zonnetje schijnt en 
voor sommigen wordt het moeilijk om te blijven volhouden. 
Maar we hebben geen andere keuze. Doe het niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor anderen die iedere dag het beste van zich-
zelf geven in deze moeilijke tijden. 

Ondertussen zijn we de weg van de versoepelingen ingeslagen. 
Scholen zijn bezig met een heropstart en zelfstandigen kunnen 
stapsgewijs de deuren openen. Ook de speeltuinen verwelko-
men vele lachende gezichten. De jeugd kan uitkijken naar een 
zomer buitenshuis, al dan niet op kamp. Dat is ook dankzij 
jouw inzet. We mogen er echter nog niet van uit gaan dat we 
het virus verslagen hebben.

Voor zij die al afscheid moesten nemen voor een geliefde,  
is het extra zwaar. Ook ondernemers en handelaars kunnen 
onmogelijk werken zoals voorheen. We beseffen maar al  
te goed dat de coronacrisis voor velen onder jullie een  

financiële aderlating is. Daarom bekijkt het gemeentebestuur 
welke maatregelen ze voor de Arendonkenaren kan nemen. 
Geen overhaaste, maar weloverwogen beslissingen. Het doet 
deugd om te zien hoe creatief handelaars omspringen met deze 
uitzonderlijke omstandigheden.

Prachtige initiatieven

De laatste weken ontstonden tal van prachtige initiatieven. Die 
tonen aan dat onze inwoners een hart voor hun gemeente en 
hun mede-inwoners hebben. Kaartjes schrijven voor ouderen, 
optredens in woonzorgcentra, wafels leveren aan zorginstellin-
gen, handgeklap, een onlinejeugdbeweging. Allemaal bijzon-
dere acties die de pijn een beetje verzacht.

Hoe groot of hoe klein je steentje ook was, wij zijn jou  
dankbaar. Samen kunnen we meer dragen. Daarom gaat onze 
gele stoel voor een bijzondere verdienste naar jou!

Scott Verachtert
Voorzitter  
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Schepen Marina Gys kreeg tijdelijk vervanging
Om gezondheidsredenen zette schepen van Sociale Zaken Marina Gys even een stapje opzij. De voorbije drie maanden werd ze 
vervangen door Rudy Panis. 

Een goede gezondheid voor 2020 … We wensten het u allen toe. Jammer genoeg  
werden we binnen onze afdeling al snel weer met de voetjes op de grond gezet.  
Gezondheidsredenen dwongen schepen van Sociale Zaken Marina Gys ertoe om 
even een stapje terug te zetten. Rudy Panis verving haar tijdelijk. Daardoor kon 
ook Carla Van Noten voor het eerst van de (digitale) gemeenteraad proeven. Vanaf 
de eerste dag toonde Rudy met veel gedrevenheid zijn hart voor zij die het, nu nog 
meer dan anders, nodig hebben. We willen hen beiden danken voor hun inzet.

 Schepen Marina Gys droeg haar taken tijdelijk over aan Rudy Panis.

Met behulp van een subsidie van 10.000 euro, nam het gloednieuwe dienstencentrum al tal van maatregelen. Daarmee wil 
men vooral kwetsbare groepen door deze moeilijke en eenzame periode loodsen. Enkele voorbeelden:
•  Durgebont bood een luisterend oor aan alle 80-plussers in onze gemeente. Via een telefoontje polste men naar de situatie 

van de ouderen. Zij die minder mobiel zijn, werden geholpen met boodschappen.
•  In samenwerking met Tel-Oor, een afdeling van vzw Mekanders, werd een nieuw project gelanceerd. Dankzij ‘Small Cash’ 

kregen 65 personen een maaltijdbox aan huis geleverd. Daarin vonden ze verschillende ingrediënten voor een overheerlijke 
maaltijd.

•  Ook de laptopbibliotheek werd onlangs uitgebreid. Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen kunnen nu tijdelijk over 
een gratis laptop beschikken. Deze actie kwam er dankzij Rotary Arendonk, het sociaal huis, de onderwijsschepen en onze 
verschillende scholen.

•  De leden van onze verschillende verenigingen maakten eigenhandig bijna 3.000 mondmaskers. Daardoor kon het gemeen-
tebestuur alle leerkrachten en werknemers van de Arendonkse scholen al vanaf de eerste dag mondmaskers aanbieden. 
Dankzij de helpende handen kwam er ook een extra centje in het laatje van deze verenigingen.

“Het sociaal huis is een plaats waar iedereen geholpen wordt. Een koffie drinken of een babbeltje slaan met de vele  
vrijwilligers, is uitzonderlijk nog niet mogelijk. Ik ben momenteel vooral dankbaar voor al die hartverwarmende  
initiatieven”, sluit Rudy af.

Dienstencentrum 
‘Durgebont’ neemt 
vliegende start
Ondanks de noodgedwongen afge-
lasting van het openingsfeest, bewijst 
dienstencentrum ‘Durgebont’ meteen 
zijn waarde. Door de uitbraak van 
het coronavirus, maakte vervangend 
schepen Rudy Panis direct duidelijk 
waar het initiatief voor staat: meebou-
wen aan een dorp waar inwoners zich 
gesteund en gewaardeerd voelen.

2



ARENDONK

Arendonk gaat voor duurzame schoolgebouwen
Eindelijk is de vergunningsaanvraag voor de bouw van gemeentelijke basisschool Sint-Jan in de Kerkstraat binnen.  
Onder impuls van de N-VA maakte onze gemeente de afgelopen jaren flink werk van kwaliteitsvolle schoolgebouwen.

Samen met meer dan 350 leerlingen en leerkrachten kijken we nu uit naar 
de eerste steenlegging voor het nieuwe gebouw. Eerder vernieuwde de 
gemeente al de turnzaal op Voorheide, renoveerde ze de kleuterschool  
en zorgde ze voor nieuwe speeltuigen. Met de subsidie van 15.000 euro  
die minister Weyts ons toekende, vergroenen we ook nog de andere  
speelplaats op deze site.

Masterplan voor gemeentelijke basisschool Voorheide

Recent kocht het gemeentebestuur ook een huis aan in De Brulen.  
“Dat huis zal tijdelijk dienst doen als doorgangswoning, maar op termijn  
kunnen we het gebruiken om de containerklassen van gemeentelijke  
basisschool Voorheide weg te werken”, aldus schepen van Sociaal Beleid  
en Wonen Marina Gys. “Bedoeling is om samen met de leerkrachten en 
de stakeholders een gedragen visie te ontwikkelen en een bouwplan te 
ontwerpen”, vult schepen An Hermans aan. 

“Onze gemeenschap steunt op gemotiveerde leerkrachten die les moeten  
kunnen geven in de juiste omgeving. Vandaar dat we blijven investeren in  
duurzame en ecologische schoolgebouwen. Geen containerklassen meer, 
maar een school die klaar is voor de toekomst”, besluiten de schepenen.

 Dankzij N-VA Arendonk zette onze gemeente al heel wat stap-
pen om de kwaliteit van onze schoolgebouwen te verbeteren.

Nieuw recyclagepark in aantocht
Ondertussen zitten we ook in de laatste rechte lijn richting een nieuw recyclagepark. Tijdens de gemeenteraad van april werden de 
lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. Samen met onze schepen van Duurzaamheid Kenny Viskens kijken we uit naar de 
opening in 2021 op de nieuwe locatie. 

Het nieuwe recyclagepark, gelegen aan de E34, zal dubbel zo groot zijn en voldoen aan de nieuwste tech-
nologieën. Bovendien zal er in de toekomst niet meer gewerkt worden met knipkaartjes, maar met een 
weegbrug. “Op die manier willen we ruimte en comfort geven aan onze bezoekers en het personeel. De 
kostprijs bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro, waarvan 300.000 euro subsidies van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) komt. Het recyclagepark blijft in eigen beheer”, weet onze schepen.

Kenny Viskens, schepen van Duurzaamheid

Ruim 30 miljoen aan investeringen in Arendonk
 Kwaliteitsvolle schoolgebouwen

 Een rijk patrimonium

 Goede wegen en fietspaden

 Een gezonder klimaat

 Sport en spel

 Degelijke rioleringen

 Een functioneel recyclagepark

  Renovatie van het brandweerarsenaal
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Hoe ervaren onze jongeren het coronavirus?

 N-VA-raadslid  
Carla Van Noten is een 
grote dierenvriend en  
zet zich graag in voor  
het gemeentelijke 
zwerfkattenproject.  

Hondenlosloopweide

Sinds begin 2019 maken heel wat honden en hun baasjes gretig gebruik van de losloopzone achter de academie.  
Het gemeentebestuur maakt er ook een punt van om inwoners correct en uitgebreid te informeren over dierenwelzijn.  
Zo moeten alle honden en katten sinds dit jaar een chip hebben. Verloren gelopen viervoeters kunnen dankzij die chip snel  
herenigd worden met hun baasje.

Katten moeten gesteriliseerd zijn

Daarnaast geldt er ook een verplichting om katten te steriliseren of castreren. Een heel belangrijke maatregel om de  
kattenpopulatie in te dijken. Te veel katten en kittens belanden uiteindelijk op straat en leven er in slechte omstandigheden.  
Ze zorgen geregeld voor overlast zoals opengescheurde vuilniszakken en kunnen ziekten overdragen. Zijn ze niet  
gesteriliseerd, dan planten ook die katten zich razendsnel voort waardoor er uiteindelijk nóg meer katten rondzwerven.  
Jaarlijks komen in Vlaanderen zo meer dan 20.000 katten in een asiel terecht.

Zwerfkatten melden bij de milieudienst

“Daarom steun ik, samen met nog een aantal andere vrijwilligers, het gemeentelijke zwerfkattenproject”, vertelt Carla.  
“Wie een zwerfkat opmerkt, moet dat melden bij de milieudienst. Er komt dan iemand langs om de kat te vangen en te laten  
steriliseren. Daarna wordt de kat teruggezet in dezelfde omgeving. Dat alles vraagt veel tijd, maar als je weet hoeveel  
dierenleed we daarmee vermijden, loont het zeker de moeite.”

Een hart voor dierenwelzijn
N-VA-raadslid Carla Van Noten is een grote dierenvriend en zet zich 
graag in voor het gemeentelijke zwerfkattenproject. De hondenweide  
die vorig jaar openging en het gemeentelijke zwerfkattenbeleid  
getuigen daarvan.

Leny, 19 jaar

Ik ervaar de lockdown niet erg positief. Ik volg nu online lessen op de tijdstippen dat ik 
normaal in de les zou zitten. Ik merk dat mijn concentratie en motivatie een pak lager 
ligt dan anders. Ik zit samen met een paar vriendinnen op kot in Antwerpen. Tijdens de 
springuren gaan we soms even shoppen op de Meir of doen we een terrasje op de Grote 
Markt. Dat valt nu allemaal weg.

Ik vul die tijd momenteel vooral op met sporten. Ik ga veel joggen en doe online- 
workouts. Verder spreek ik af met vriendinnen via FaceTime. Ook Netflix draait overuren 
op mijn telefoon. Om een extra centje bij te verdienen, ga ik af en toe werken bij De Grill, 
Aldi en Vleesatelier 41. Normaal gezien zou ik deze zomer ook starten bij Bar Noord in 
Antwerpen, maar ook dat kan helaas ook niet doorgaan.

Vooral het sociaal contact is een groot gemis en ik ben het beu om ‘niet verder dan mijn 
tuin’ te kunnen gaan. Ook de vele tickets die ik had gekocht voor allerlei feestjes en  
festivals, zijn niet meer bruikbaar. Ik hoop dat alles snel terug normaal wordt, want ik 
mis mijn oude leven nog veel harder dan ik had gedacht. Momenteel moet ik me terug op 
mijn studies concentreren. Gelukkig voorziet het gemeentebestuur plaats in de Bemdhal.

Ik heb in coronatijden vooral last van eenzaamheid. Ik 
ben niet zo’n voorstander van videochatten, maar hou 
vooral van fysieke gesprekken. Die zijn nu echt tot een 
minimum beperkt. Ook rustig een pintje drinken na een 
training of vergadering, zijn dingen die ik enorm mis.

Jef, 23 jaar
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Voor de leeuwen:
Mariska  
Vogels
Vertel eens wie je bent, Mariska.

“Graag. Ik ben Mariska, geboren en  
getogen in het Nederlandse Deurne. Na 
mijn studies pedagogiek volgde ik de 
liefde naar Vlaanderen. Ik woon nu 17 
jaar in dit land, waarvan 11 jaar in het 
bruisende Arendonk. 

Samen met mijn man Frederik heb 
ik drie kinderen: tweeling Amalia en 
Emelie, en Arne. Familie staat bij mij op 
de eerste plaats. Ik ben al 17 jaar bewind-
voerder van mijn jongste zus, die bij een 
verkeersongeval een hersenletsel opliep. 
Daarnaast zet ik mij ook graag in voor 
allerlei andere activiteiten.”

Hoe lang ben je al bestuurslid?

“Ik maak sinds 2018 deel uit van N-VA 
Arendonk.”

Wat zie je als je grootste prestatie?

“Het was voor mij een geweldige erva-
ring om mee te doen met de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018. We hebben  
als groep een heel mooi resultaat  
behaald en ik ben trots op mijn  
plaatsje in de gemeenteraad. Dat was een 
mooie persoonlijke overwinning.”

Welke thema's wil je lokaal opvolgen?

“Ons lokaal beleid is heel breed. Gelukkig 
werken we met een sterke ploeg, voor 
en achter de schermen. Op die manier 
kunnen we het werk verdelen en zo een 
kwaliteitsvolle opvolging garanderen. 

Tijdens de verkiezingscampagne deed 
ik een rondvraag en daaruit bleek 
onder meer dat heel Arendonk uitkijkt 
naar toegankelijke infrastructuur voor 
verschillende sporten. Daarnaast wil-
len onze inwoners veilig naar school of 
werk kunnen fietsen. En ze vragen een 
harde aanpak van sluikstorters en een 
oplossing voor het zwerfvuil in onze 
gemeente.
 
Vanzelfsprekend volg ik die zaken graag 
mee op. Daarnaast werk ik mee aan de 

fractiewerkgroep ‘bruisende gemeente’. 
Die focust onder meer op vrije tijd,  
onderwijs, sport, verenigingsleven,  
cultuur en jeugdwerking.”

Wat is je motto?

“‘Waar een wil is, is een weg.’ Ik ben met 
dat motto opgegroeid en het heeft mij 
geholpen om verschillende doelen in 
mijn leven te bereiken. Ik geef het dus 
ook graag door aan de mensen in mijn 
omgeving. Als je echt ergens voor gaat, is 
er altijd een manier om er te komen. Ook 
in de politiek is het een sterk motto.”

Wat staat er op je bucketlist?

“Daarvoor kom ik met dit huis-aan-
huisblad niet toe. Maar ik deel wel graag 
mijn top drie. De laatste jaren is cultuur 
me nog meer gaan boeien en dus ga ik 
graag samen met mijn gezin verschil-
lende landen en steden bezoeken. Onze 
volgende citytrips gaan richting Parijs en 
Budapest. 

Op sportief vlak is het mijn doel om 
samen met mijn man de 10 Miles van 
Antwerpen te lopen. En onder het 
motto ‘kennis is macht’ hou ik ervan om 
nieuwe dingen te leren en mij persoonlijk 
te ontwikkelen. Een opleiding conflict-
bemiddeling/mediation staat op mijn 
lijstje.”

Aan wie geef je het leeuwtje door?

Rudy Panis.

Bestuurslid 

in de 

kijker

Samen gaan we voor een  
propere omgeving
In coronatijden moeten we zo veel mogelijk in ‘ons kot’ blijven. Wandelingen 
waren al vanaf het begin toegestaan en geven af en toe wat extra zuurstof.  
Ondertussen kunnen we ook al opnieuw sporten en krijgen we stap voor stap 
meer bewegingsvrijheid.

Zwerfvuil rapen toegestaan

Het is ook terug toegestaan om zwerfvuil op te rapen. Neem geen grotere  
hoeveelheden mee dan je zelf kan dragen. Uiteraard is het belangrijk om  
voldoende afstand te houden en geen nodige risico’s te nemen.

In het gemeentehuis zijn alvast prikstokken, vuilzakken en handschoenen ter  
beschikking. Het volstaat om eventjes te bellen of een mailtje te sturen. Breng 
zeker ook eens bezoekje aan de website www.mooimakers.be.
 
Buiten genieten in een afvalvrije omgeving? Plog met ons mee!

 Burgemeester Kristof Hendrickx en schepen  
An Hermans steken de handen uit de mouwen.
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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

012419


