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Beste inwoner

De eerste maanden als afdelings-
voorzitter zijn voorbijgevlogen. Het 
voorbereiden en voorzitten van de 
bestuursvergaderingen en allerlei 
nevenactiviteiten coördineren zijn een 
hele klus. Gelukkig kan ik rekenen op 
de steun van het dagelijks bestuur, 
dat me steeds bijstaat met raad en 
daad.

We kijken terug op een geslaagde 
‘Brunch met de Burgemeester’. Ook 
de intensieve campagne voor de 
parlementsverkiezingen, met onze 
burgemeester als kandidaat, ligt 
inmiddels achter ons. Steeds konden 
we op de niet-aflatende steun van 
bestuursleden en sympathisanten 
rekenen. Enorm bedankt daarvoor! In 
de komende maanden gaat het werk 
onverminderd voort. 

Ik ben enorm trots op mijn dagelijks 
bestuur en de bestuursleden, die me 
steeds steunen. Aan politiek doen, is 
in de eerste plaats teamwork. Graag 
stel ik dan ook het dagelijks bestuur 
aan u voor. Samen werken we verder. 
Met een hart voor Arendonk. 

V.l.n.r.: Carla Van Noten, Marijke  
Segers, Staf Lasters, Tom  
Cambré en afdelingsvoorzitter 
Scott Verachtert.

“Zij gaven hun leven  
voor onze vrijheid”
In de rubriek ‘De gele stoel’ zetten we elk huis-aan-huisblad iemand, een 
groep, een vereniging … in de kijker voor een bijzondere verdienste. Naar 
aanleiding van de 75ste herdenking van de bevrijding gaat de  
gele stoel in deze editie naar diegenen die hun leven gaven voor onze  
Arendonkse vrijheid. 

Burgemeester Kristof Hendrickx ontving 
onlangs enkele zonen van geallieerde soldaten 
en verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog:

•  Steve Dyer, de zoon van de Australische 
navigator van de gecrashte Dakota op de 
dynamietfabriek op 21 september 1944.

•  Marcq en Jean-Pierre Dincq, de twee zonen 
van de voormalige directeur van de dynamiet-
fabriek die stierf in het concentratiekamp van 
Dachau.

•  Louis Koninckx, wiens broertje van amper 
vier maanden oud in de dynamietfabriek 
werd begraven.

  Burgemeester Kristof Hendrickx:  
“We zijn hen ontzettend dankbaar.  
Zij gaven hun leven voor onze vrijheid.”  

KERSTCONCERT 
met Mieke en Luc Van Meeuwen

Vrijdag 20 december  
Deuren open vanaf 17.30 uur, aanvang om 18.30 uur

Kerk Centrum Arendonk

Voorprogramma: Kinderkoor ’t Frisse Nootje

Voorverkoop: 15 euro via kristof.hendrickx@n-va.be of in De Ster,  
De Gouden Arend en Renova
Kassa: 20 euro

Bij elk ticket gratis één kom soep na het concert (in De Ster)

Opbrengst ten voordele van Cunina vzw
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Voor de leeuwen: Patricia Theeuwen
Onze redacteur ging langs bij bestuurslid Patricia Theeuwen. Hij schotelde Patricia enkele vragen voor.

Patricia, stel jezelf even voor in enkele 
zinnen.
“Ik ben een 33-jarige geboren Lomme-
laar. Inmiddels woon ik al zeven jaar in 
dit prachtige dorp met mijn gezin. Ons 
gezin bestaat uit mijn man Rudy en 
drie kinderen: Alessia, Mano en 
Luciano. Ik werk in het woonzorgcentrum 
De Lusthoven als zorgondersteuner. 
Om me te ontspannen speel ik tennis. 
Ik hou van wandelen in de natuur met 
mijn honden. Ik ben een echte levens-
genieter.”

Hoe lang ben je al bestuurslid?
“Ik ben lid van het Arendonkse 
N-VA-afdelingsbestuur sinds 2018.”

Wat zie je als je grootste prestatie?
“Mijn grootste prestatie tot nog toe is 
het supermooie resultaat dat we als 
groep behaald hebben bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018.”

Welke thema’s wil je lokaal opvolgen?
“Sport, verkeersveiligheid en milieu. 
Sport, omdat sporten gezond is. Zowel 
lichamelijk als mentaal. We moeten 
de sportmentaliteit nog meer aanwak-
keren. Verkeersveiligheid, omdat het 
belangrijk is dat iedereen zich veilig 
voelt op weg naar school, het werk … 
Of je nu te voet gaat, de fiets, auto of 
het openbaar vervoer neemt. Er zijn 
extra inspanningen nodig. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan de (her)aanleg van 
veilige fietspaden en meer alcohol- en 
snelheidscontroles. Milieu, omdat het 

belangrijk is dat we in een proper dorp 
met gezonde lucht kunnen leven. Een 
gezond leefmilieu is essentieel voor 
onze samenleving.”

Wat is je favoriete bezigheid?
“Mijn favoriete bezigheid is het gezin: 
elke dag voor de kinderen, mijn man en 
mijn huisdieren zorgen. Dat maakt van 
me een ontzettend gelukkig persoon.”

Wat is je motto?
“Geniet van elk moment dat je hebt 
en maak daar ook altijd het mooiste 
moment van.”

Aan wie geef je de het leeuwtje door?
Aan Tom Cambré.

Oké, dan maak ik alvast een afspraak 
en kan de lezer in het volgende 
huis-aan-huisblad kennismaken met 
Tom Cambré. Bedankt voor je tijd!

‘Pret oep de Met’ en ‘Brunch met de Burgemeester’ 
groot succes
Het eerste weekend van september staat steeds garant voor plezier en vertier. Tal van activiteiten kleuren het weekend. Met veel jolijt 
blikken we dan ook graag terug op het terrastheater ‘Pret oep de Met’. Ook de ‘Brunch met de Burgemeester’ kon velen bekoren.
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3,8 miljoen euro extra voor Arendonk  
dankzij nieuwe Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra om te investeren in hun gemeente.  
Voor Arendonk betekent dat concreet 3,8 miljoen euro extra. Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaams 
regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliserings- 
bijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget 
voor hun open ruimte. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belang-
rijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent 
groeien. “Met het extra geld kunnen we onze gemeente nog beter maken. N-VA Arendonk wil de 
bijkomende Vlaamse financiering investeren in veilige wegen en fietspaden, een betere ontsluiting  
van onze regio, een groene leefomgeving en meer veiligheid”, zegt schepen Kenny Viskens.

Kenny Viskens
Schepen van Financiën, Omgeving en Duurzaamheid

Sportpark Heikant wordt sportparel 
De transformatie van Heikant naar een volwaardig sportpark is ingezet. Alle politieke partijen zitten op één lijn. Door onder 
meer de bouw van een nieuwe gemeentelijke sporthal en de aanwezigheid van een innovatieve atletiekpiste zal ons sportpark over 
enkele jaren een sportpareltje zijn.

Nieuw kunstgrasveld
Door de fusie tot KFC Arendonk Sport 
kwam de afgelopen jaren ook de noodzaak 
naar meer bespeelbare velden naar boven. 
In samenspraak met de club werd een 
kunstgrasveld aangelegd. Een investering 
van 510 000 euro. Schepen van Sport An 
Hermans is tevreden met het resultaat: 
“Een kunstgrasveld heeft veel voordelen. 
Het is bijna altijd bespeelbaar. De lijnen 
moeten niet steeds gekalkt worden. Het 
veld moet niet intensief gesproeid worden. 
Bovendien scheelt het in de portemonnee. 

Daarnaast kozen we bewust voor een gras-
mat met ‘shockpad’ en ‘kurk infill’. Dat is 
beter voor het milieu én het is een gezond 
alternatief voor rubber.”

Epicentrum voor sport
“Vaak zegt men dat de terreinen er alleen 
voor ‘koning voetbal’ zijn. Ook de rugby-
club maakt in de toekomst in de winter 
bijvoorbeeld gebruik van het kunstgras-
veld. Het sportpark is er voor iedereen. In 
de toekomst meer dan ooit”, vult bestuurs-
lid Hilde Van der Vloedt aan.

Arendonk geeft u het woord
Goed besturen doe je niet alleen vanuit het gemeentehuis. Dat doe je ook door inwoners te betrekken bij de besluit- 
vorming. De mening en het advies van inwoners en belangengroepen zijn altijd erg waardevol. Zeker wanneer projecten 
een directe weerslag hebben op de onmiddellijke leefomgeving. Samen nadenken en debatteren over lokale projecten of 
problemen scherpen de burgerzin aan en hebben een gemeenschapsvormend effect.

Op donderdag 17 oktober vond er een eerste participatie-
moment plaats voor de inrichting van de Wezenstraat, het 
Begijnhof en Wampenberg. Aquafin plant er rioleringswerken. 
Samen met de aanpalende eigenaars en geïnteresseerde burgers 
willen we nadenken over de inrichting van de bovenbouw. 
Welke huidige knelpunten willen we wegwerken? Waar zien 
we meer ruimte voor groen? Met welke aspecten moeten we 
nog rekening houden? 

Op zaterdag 19 oktober nodigde het gemeentebestuur een  
40-tal willekeurige Arendonkenaren uit om deel te nemen  
aan een reflectiemoment over het meerjarenbeleidsplan.  
Op interactieve wijze toetsten we een aantal beleidsaspecten  
af en informeerden we naar de mening over enkele investerings-
projecten. N-VA Arendonk brengt op die manier de politiek en 
het beleid dichter bij onze inwoners. Arendonk: van iedereen, 
voor iedereen en door iedereen. Dat is onze ambitie.

  Schepen van Sport An Hermans en 
bestuurslid AGB Hilde Van der Vloedt aan 
het nieuwe kunstgrasveld van sportpark 
Heikant.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


