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Beste Arendonkenaar

Al meer dan een jaar houdt
het coronavirus ons leven in
een greep. In ons vorige huisaan-huisblad gaven we een
boodschap van hoop. Het einde
is in zicht: het vaccineren draait
intussen op volle toeren, de
horeca is opnieuw volledig open
en het normale leven keert
terug.
Ik wil jullie graag uitnodigen om
extra te genieten tijdens de vakantie. Genieten met een grote
G van de kleine dingen die ons
blij maken. Een BBQ met familie
in de tuin, een gezellige terrasje
met je vrienden, een wandeling
met de kinderen in Arendonk…
Het zal ons de miserie van het
afgelopen jaar hopelijk even
doen vergeten.
Afsluiten doe ik graag met
woorden die je ongetwijfeld al
heel vaak hebt gehoord, maar
die nog steeds van toepassing
zijn: ‘Beste Arendonkenaar, hou
het veilig en hou nog even vol!’.
Geniet van een welverdiende
vakantie!
Scott Verachtert
Voorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 juni.

De gele stoel
In deze rubriek zetten we ieder huisaan-huisblad een persoon, groep
of vereniging in de kijker voor een
bijzondere verdienste.
Dankzij de inzet van meer dan 250
vrijwilligers per week zit het vaccinatiecentrum in Weelde Depot nu
volledig op kruissnelheid. Met veel
dankbaarheid zetten we hen dan ook
heel graag in de schijnwerpers. Voor
en achter de schermen werken bovendien tal van Arendonkenaren mee.
Dankjewel voor jullie engagement!

Arendonk, een hartveilige gemeente
Tijdens de vorige bestuursperiode overtuigde N-VA-bestuurslid Johan Vosters het
gemeentebestuur om in te zetten op AED-toestellen in onze gemeente. Nu is er ook een
handig overzicht van de plaatsen waar die toestellen hangen.
“Ik herinner me nog dat ik het schepencollege
uitdaagde om als eerste het voorbeeld te geven en
de opleiding reanimatietechnieken te volgen bij het
plaatselijke Rode Kruis”, vertelt Johan. “Het werd
stil rond de tafel, maar het was een mooie start toen
in 2014. Intussen hangen er al een twintigtal toestellen
in Arendonk. Je hoopt natuurlijk dat je ze nooit nodig
zal hebben, maar op zo’n belangrijke momenten
mag er absoluut geen tijd verloren gaan.”
Gemeentelijke website en app
Vanuit zijn expertise en als lid van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst deed Johan het
voorstel de AED-toestellen te inventariseren en te
zorgen voor een registratie bij FOD Volksgezondheid en mijnhartritme.be. De defibrillatoren zullen
niet alleen op de website van de gemeente terug te
vinden zijn, maar ook in een handige app. “Het geeft
een fijn gevoel mensen te kunnen sensibiliseren, op
te leiden en te kunnen helpen”, besluit Johan trots.

“Het werd hoog tijd om alle AED-toestellen
in onze gemeente eens in kaart te brengen”,
zegt Johan Vosters.
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Geen industriepark in
centrum-Arendonk
Arendonk is aangeduid als een economisch knooppunt. Dat
betekent dat er in ons dorp nood is aan extra ruimte voor
bedrijven. Mede om die reden stapte het gemeentebestuur
enige tijd geleden mee in een pilootproject van het provinciebestuur. Zij onderzoeken nu of er op de aangeduide gronden
tussen De Daries, Bosvelden en Kloosterbaan ‘een verwevenheid van activiteiten’ mogelijk is.
Verschillende politieke partijen kopten dat er binnenkort een
industriepark in onze gemeente komt. “Omdat er onderzocht zal
worden of en wélke kleinschalige bedrijvigheid er in Arendonk
haalbaar is, is dat totaal overroepen”, zegt Gunter Spapen.
“Er wordt gedacht aan een omvorming van het huidige woonuitbreidingsgebied naar een zone waar ruimte is voor economie,
onderwijs, veilig verkeer en wonen. Dat kan gaan over ICT, een
boekhoud- of advocatenbureau enzovoort. Voor alle duidelijkheid: zwaar vrachtvervoer zal niet toegelaten worden.”
“De uitbreiding van het Sint-Claracollege is de hoofddoelstelling. De scholen en kribbe - die samen meer dan 1.600 kinderen
en leerlingen tellen - zijn terecht vragende partij om een duidelijke scheiding tussen zwakke weggebruikers en autoverkeer te

creeëren. De wisselwerking kan voor alle partijen een meerwaarde betekenen, zowel voor het bedrijf zelf als voor de leerlingen en
leerkrachten”, besluit Gunter.
Het gemeentebestuur heeft het laatste
woord over dit dossier. Een industrieterrein waarvan men sprak, komt er in
geen geval. Eerdere communicatie is
dus bangmakerij.
Gunter Spapen
Gemeenteraadslid

Weginfrastructuur: Blijvend en sneller investeren
Voor de N-VA is de fiets een volwaardig en handig transportmiddel. En goed voor de gezondheid bovendien. Met een doordacht
beleid kan Vlaanderen een echte fietsregio worden. Arendonk wil daarom sinds enige tijd meer in zetten op fietspaden met
veilige oversteekpunten.
Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat sommige fietsenpadendossiers
eerder op een processie van Echternach
lijken. Omdat het gemeentebestuur niet
van iedere weginfrastructuur beheerder
is, is het vaak wachten en steeds opnieuw
op tafel kloppen. Met het juiste fietscomfort en een goed verkeersbeleid
verhoog je het comfort van iedereen.
• Het aanpassen een zone 30 kan enkel
met een doordacht verkeersbeleid en
niet zomaar willekeurig.

• De maximumsnelheid aanpassen is
tegelijkertijd ook werken aan infrastructuur en handhaving. Snelheid pas
je niet aan door simpelweg een gebodsbord te plaatsen.
Met de verbinding van Heirbaan naar
Oud-Turnhout en de straatverlichting
hebben we misschien wel het mooiste
fietspad van Vlaanderen. Onze doelstelling is een veilig fietspad naar en van
alle windrichtingen. Na Ravels en Nederland hebben we er nog twee te gaan.
• Voor het fietspad naar Retie is men
ondertussen (eindelijk) bezig met de
aanwerving van de gronden.
• Het definitief ontwerp voor het fietspad
richting Oud-Turnhout werd ondertussen ook goedgekeurd. Daardoor kan
er gestart worden met de definitieve
grondverwerving. Die zal waarschijnlijk
enkele jaren in beslag nemen.

arendonk@n-va.be

“Ook al ligt de timing misschien moeilijk,
N-VA Arendonk ziet de aanpassingen
aan onze verkeersinfrastructuur liever
gisteren gebeuren dan vandaag. We staan
erop u correct te informeren en blijven
ijveren voor een spoedige vooruitgang in
die dossiers”, aldus burgemeester Kristof
Hendrickx.
Ten vroegste begin 2022 starten ook de
werken Wampenberg, Begijnhof en
Wezenstraat. We vernemen graag wat
je van de ontwerpen vindt via www.
arendonk.be/wampenberg-begijnhofwezenstraat.
Kristof Hendrickx
Burgemeester
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Sociaal woonbeleid in beweging
Stel je voor: je woning wordt onbewoonbaar verklaard, het noodlot slaat toe, een familiaal conflict … waardoor je dakloos
wordt. Met de aankoop van verschillende doorgangswoningen trekt de N-VA de kaart van zij die het echt nodig hebben.
“Met een tijdelijke woning in afwachting van een woning op de private huurmarkt of een sociale woning zijn die mensen
enorm gebaat. Iedereen heeft nood aan een dak boven het hoofd”, weet schepen Marina Gys.
Niet iedereen heeft de middelen om zelf iets te kopen of te huren.
Verschillende sociale bouwmaatschappijen zetten zich daarom
iedere dag in om duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen
ter beschikking te stellen van zij die het echt nodig hebben.
Volledige herziening De Leggen
Ook in Arendonk zijn verschillende bestaande sociale woningen
sterk verouderd. De sociale woonmaatschappij scande iedere
woning in de wijk De Leggen en maakte daarbij een kosten/
batenanalyse. In die haalbaarheidsstudie kwam men tot de
conclusie dat de enige verantwoorde werkwijze (financieel,
bouwkundig en sociaal) een volledige herziening van de wijk
met ‘vernieuwbouw’ is. Concreet gaat het over woningen
gebouwd in 1986. Het gemeentebestuur maakte al een masterplan op rond de site van het woonzorgcentrum. Verder onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanpalende woonwijk is
dan ook noodzakelijk.
Realistische fasering
“Via deze weg willen we de bewoners van de wijk geruststellen.
Het is inderdaad de bedoeling dat de nieuwe woningen met een
hoog wooncomfort gefaseerd gebouwd zullen worden. Maar
alles heeft zijn tijd. Bovendien zal er gewerkt worden met een

Gemeenteraadslid Mariska Vogels en schepen Marina Gys.

duidelijke en realistische fasering om de hinder voor de bewoners
zo klein mogelijk te houden. Optimalisatie van de wijk is een
must. De nieuwe woonvolumes moeten opnieuw het wijkgevoel
uitstralen, dat is een vereiste. Binnenkort zullen de bewoners
uitgenodigd worden voor een vergadering”, sluit Marina af.

Arendonk organiseert Klimaatcafé (en vraagt ook uw stem)
Sinds deze legislatuur is ‘duurzaamheid’ een aparte bevoegdheid in het Arendonkse schepencollege. De N-VA vindt het
belangrijk om goed voor onze planeet te zorgen, met realistische doelstellingen en concrete acties.
“Het gemeentebestuur werkt op dit moment aan een ‘klimaatactieplan’, dat de komende jaren zal worden uitgevoerd. Op die manier willen we onder meer onze uitstoot
fel verminderen, het gebruik van fossiele brandstoffen
beperken en het openbaar domein klimaatproof (her-)
inrichten”, zegt fractievoorzitter Jef Van Steenbergen, die
hier maar al te graag mee zijn schouders onder zet.
Om die doelstellingen uit te werken en uit te voeren,
werden verschillende ‘klimaattafels’ georganiseerd. Op
die manier worden onze inwoners actief betrokken bij
het beleid van de gemeente.

Jef Van Steenbergen
Fractievoorzitter
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Ruimtelijke
uitvoeringsplan
de Rode Del
Het was een tijdje stil rond het
dossier van de Rode Del. Intussen
ging de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan van start.
“Het doel is nog steeds om de zone
die momenteel op het gewestplan
bestemd is als gebied voor verblijfsrecreatie te herbestemmen naar
woongebied met bos- en waterrijk
karakter,” geeft N-VA-schepen
Kenny Viskens aan.
Belangrijke eerste stap
De start -en procesnota zijn tot en
met 5 augustus te bekijken op de
gemeentelijke website en het
gemeentehuis. Die publieke raadpleging is een eerste stap in een
lange en uitgebreide procedure.
Kenny Viskens
Schepen van
Omgeving
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Extra ondersteuning voor onze
verenigingen
Nu de vaccinaties op volle toeren draaien, kunnen onze verenigingen eindelijk de
draad weer oppikken. Toch ondervinden veel verenigingen daar moeilijkheden
bij. Ondanks de inzet van de besturen van onze buurt-, sport- en (socio)culturele
verenigingen, haakten het afgelopen jaar vele leden en vrijwilligers af.
“Samen met de vrijetijdsdienst en
verschillende werkgroepen hebben
we niet stil gezeten”, zegt schepen
An Hermans. Dat resulteerde in een
draaiboek en een stappenplan om de
verenigingen bij te staan in de verdere
uitrol en ondersteuning van hun
club.”
• Een gefaseerde verdeling van het
coronanoodfonds aan verenigingen
gericht op de terugbetaling inzake
de rechtstreekse coronakosten,
projectsubsidies en wervingsacties.
• Een vereenvoudiging en herziening
van de subsidies voor buurtwerking, sport en cultuur.
• Een gedeeltelijke terugbetaling van
de huurprijs voor (privé)zalen aan
N-VA’ers Leny Noboa, Evelien
verenigingen.
Raaymakers en An Hermans aan
• De opmaak van een draaiboek en
gemeenschapscentrum ‘De Garve’.
inrichtingsplan voor het gemeenschapscentrum.
• Een verdere uitwerking van het evenementenloket. Op die manier wordt het een
stuk gemakkelijker om een aanvraag in te dienen.
Bovendien zijn de werken aan de Garve op 1 juli gestart. Door de verbreding van de
nooddeur wordt de capaciteit verhoogd met 200 personen én wordt er een nieuwe
centrale verwarmingsinstallatie geplaatst. Tijdens de zomervakantie zal er ook
gewerkt worden aan de akoestiek in de ontmoetingsruimte van het heemhuis.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat
ermee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider
onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in
eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen
kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/arendonk
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Voor de leeuwen: HILDE VAN DER VLOEDT
Vandaag gaan we op visite bij Hilde Van der Vloedt. Ze is intussen al bijna tien jaar actief binnen onze
N-VA-afdeling.
Dag Hilde, een echte introductie lijkt overbodig bij
jou?
“Zo zie je maar hoe alles zo snel voorbijvliegt. In
2012 werd ik gevraagd om de N-VA-ploeg te versterken. Ik kon mezelf absoluut vinden in de nieuwe
weg die de partij wilde inslaan. Ik wilde daar graag
deel van uitmaken, dat project mee ondersteunen,
zowel op nationaal als op gemeentelijk vlak. Toen
Kristof tijdens de meest recente gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen binnenhaalde, was
dat een ontlading van jewelste.”
Je was één van de vele nieuwe gezichten op de lijst
die rechtstreeks verkozen werd. Was je klaar voor
die nieuwe uitdaging?
“Het was duidelijk dat men het anders wilde. Er lag
veel werk op de plank. Als team stonden we klaar
om te bewijzen dat het anders moest. Ik bouwde
dossierkennis op, woonde verschillende raden bij
enzovoort. In de zes jaar als gemeenteraadslid hield
ik mij ook bezig met kleine, praktische en haalbare
aanpassingen. Ik vind het belangrijk om bereikbaar
te zijn en ook te luisteren naar de verzuchtingen van
mensen. Een kleine inspanning voor mij kan van
grote waarde zijn voor een ander.”
Kan je daar een voorbeeld van geven?
“In de ‘Vrijheid’ kennen we al een tijdje het systeem
van ‘kortparkeren’. Omdat er in de buurt van andere
winkels niet altijd een parkeerplaats ter beschikking

www.n-va.be/arendonk

is, stelde ik daar ook enkele plaatsen met blauwe
zone voor. En zo geschiedde. Ook in de Hovestraat
werden een aantal van die plaatsen voorzien.”
Ondertussen ruilde je je gemeenteraadszetel in voor
een plaatsje in het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst. Wat doe je daar?
“In 2018 besloot ik om me meer in te zetten voor de
‘zachte’ sector. In het BCSD zitten we tweewekelijks
samen en bespreken we de verschillende sociale dossiers in onze gemeente, samen met de maatschappelijke assistenten. Dat gaat dan bijvoorbeeld over
het op orde brengen van administratie voor de RVA,
ziekenfonds, financieel, loopbaanbegeleiding… De
maatschappelijke assistenten bouwen dikwijls een
persoonlijke band op met mensen en winnen hun
vertrouwen. Wij kijken iets breder en stellen dan
vaak bijkomende eisen of maatregelen voor.”
Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn.
Wat zijn je voornaamste bezorgdheden?
“Door de hoge huurprijzen is het als alleenstaande
of alleenverdiener tegenwoordig bijzonder moeilijk
om rond te komen. Laat staan dat je op het einde
van de maand nog geld opzij kunt zetten om te sparen.
Dat is iets wat me verontrust. Ondersteuning en de
juiste begeleiding is dus echt cruciaal.”
Hilde, dank voor je inzet. We wensen jou het
allerbeste toe!
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 48
nieuwe bossen
in Antwerpen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

