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De Gele Stoel
Drugspreventieraad

Wij wensen u een spetterende
en deugddoende zomer!
De eerste helft van 2016 zit er haast op. De meeste studenten ronden hun laatste examens
af en de overgebleven stakers gaan hopelijk snel weer aan het werk. Met de vakantie voor
de boeg staan in Arendonk alvast heel wat zomeractiviteiten op het programma.
Atletiekclub Arac start bijvoorbeeld met ‘Arendonk loopt’, een estafetterun voor jong en
oud én sporters met een beperking. Daarna vieren we 120 jaar Brandweer Arendonk,
kan je naar Schoeftzakkenrock en zorgen het tennistornooi op de Lusthoven, Vrij Kermis
en Broekkant Kermis traditioneel voor een spetterende zomer!

Twintig jaar geleden werd de
drugspreventieraad boven de
doopvont gehouden. Met het ludieke
toneel ‘Moeders Hasjies is de beste!’
vierden ze hun porseleinen jubileum.
Proficiat!
Filip Stouten vond het destijds (en
nu ook nog) van groot belang om
jongeren en ouders correct te
informeren. De focus ligt niet alleen
op drugs, maar ook op andere
vormen van verslaving.
Bewustwording en preventie is
ook in 2016 nog steeds nodig.
In samenwerking met afgevaardigden uit onderwijs, jeugdraad, dokters
en apothekers, Rode Kruis, zelfhulpgroepen, politie en gemeentebestuur worden verschillende
thema’s bespreekbaar gemaakt.
De kinderen van het zesde leerjaar
kennen allicht het MEGA-project, in
de middelbare school gaan we voor
rookvrije klassen en dan zijn er ook
nog de praatgroepen voor ouders.
N-VA Arendonk wil de volledige
groep van de drugspreventieraad
danken voor de jarenlange inzet.

Koppel dat aan de verjaardag van de Vaart, de kinderrommelmarkt en het jaarlijkse straattheater op Arendonk
Fjèst en je hebt heel veel om naar uit te kijken. Samen met
jou, je familie en vrienden wil de N-VA kortom volop
genieten van de zomer van 2016.
Marina Gijs, voorzitter N-VA Arendonk

Iedereen welkom op 9 juli!
In het kader van de Vlaamse feestdag viert Vlaanderen
elf dagen feest. In Arendonk feesten we op 9 juli samen
met de burgemeester ‘de klok rond’ op Deroissart. In de
namiddag kunnen jong en oud genieten van het Vlaamse
lied, ’s avonds verwennen we de
rockers. DJ Sam leidt daarna de
dansers de nacht in.

De Academie breidt uit
De befaamde Arendonkse
Academie voor Schone Kunsten
start op het einde van dit schooljaar
aan de bouw van een nieuwe galerij.
De zitbanken, een deel van het
plein en enkele parkeerplaatsen
verdwijnen gedeeltelijk.
De Academie was al langer op zoek
naar een geschikte locatie om
werken van studenten te
presenteren. Naast tentoonstellingen zullen er ook workshops
plaatsvinden.

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Behendig fietsen is veilig fietsen
Iedere ouder houdt bang het hart vast
als zijn of haar kind zich voor het eerst
in het verkeer begeeft. “Ook ik sta er
niet om te springen om mijn dochter
iedere dag alleen naar school te laten
fietsen”, zegt An Hermans, schepen van
Onderwijs. “Maar als we meer inzetten
op fietsvaardigheid en -behendigheid,
kunnen we onze kinderen met een beter
gemoed op pad sturen.”
In de Arendonkse scholen – van de
kleuterklas tot en met zesde leerjaar – is
fietsbehendigheid een rode draad in
de diverse leerjaren. Kleuters leren al

Weekendverblijven in Arendonk

van jongs af aan hun evenwicht
beheersen. Samen met de juf of
meester ontdekken ze eerst links
kijken, dan rechts en dan nog een
keer. In de lagere school volgen dan
voetgangers- en fietsproeven op
een behendigheidsparcours.

Eindelijk een duidelijke visie

Sinds kort is ook het
nieuwe verkeerspark op de
vrachtwagenparking van de Hoge
Mauw in gebruik. In samenwerking
met politie kunnen alle Arendonkse
kinderen van het vierde leerjaar daar hun
theoretische kennis inoefenen. Er worden

specifieke verkeerssituaties gesimuleerd,
waardoor de leerlingen onder begeleiding
van verkeersdeskundigen hun
vaardigheden kunnen bijschaven.

Extra stoplichten in Arendonk
N-VA Arendonk blijft zich inzetten
om de verkiezingsbeloftes van 2012
waar te maken. De veiligheid van alle
weggebruikers in Arendonk, en dan
vooral de fietsers en voetgangers, is
daarbij een prioriteit.

Daarom zochten we samen met de
provincie een oplossing voor de moeilijke
verkeerssituatie aan het kruispunt
Wampenberg-Hokken-Kapelstraat, dat al
jarenlang een pijnpunt is.

kunnen kruisen. De verkeerslichten
zouden er ten laatste eind 2017 moeten
staan.

Ook aan de nieuwe toegangsweg naar het
industrieterrein aan de Huiskens wil de
N-VA trouwens verkeerslichten plaatsen.
Aan de Kapelstraat komt er een
Dit laat auto’s en vrachtwagens toe om
verkeerslicht, waardoor er lichten zullen
vlotter door te rijden terwijl fietsers van en
staan op iedere hoek van het kruispunt.
Gedaan dus met minutenlang nagelbijtend naar Arendonk veiliger kunnen passeren.
afwachten om een plaatsje tussen de
auto’s uit de Hokken te bemachtigen. En
ook fietsers zullen veiliger de Kapelstraat

 e N-VA-werkgroep Mobiliteit zoekt oplossingen voor alle gevaarlijke
D
punten in Arendonk. Heb jij een bemerking of suggestie? Laat het ons
weten op arendonk@n-va.be.

N-VA gaat strijd aan tegen zwerfvuil
Zwerfvuil is niet alleen nadelig
voor het milieu. “Het kan ook
voor zware problemen zorgen bij
dieren in de landbouw”, zegt Isabel
Proost, landbouwster en nieuwe
penningmeester van N-VA Arendonk.
Zo kunnen drankblikjes in de velden
vermalen worden in een maaimachine.
Wanneer daardoor metaaldeeltjes
in het dierenvoer terechtkomen, is
dat levensbedreigend voor een koe.
Ook hondenuitwerpselen vervuilen
het veevoeder via de hondenparasiet

neospora. “Veel landbouwers
hebben te maken met soortgelijke
problemen,” zegt Isabel. “Als iedereen
verantwoordelijk omspringt met zijn
afval, kan je dit gelukkig vermijden.”
Afval hoort niet thuis in de natuur. Het
moet correct gesorteerd en verwerkt
worden. Zo zorg je voor een winwinsituatie voor iedereen: een schone,
gezonde omgeving, geen dierenleed en
minder economische kopzorgen voor
landbouwers.

 een zwerfafval is geen dierenleed, zegt
G
N-VA-penningmeester Isabel Proost.

Wist je dat…
 het Arendonkse Natuurwandelpad genomineerd is voor ‘wandeling van het jaar’? Krijgt onze gemeente, na eerder de

Talander-wandeling, weer deze titel? Lat je stem horen op www.provincieantwerpen.be.

 je deze zomer kan voetballen in een pannakooi van de Jeugddienst? De kooi doet een ronde van alle speelpleinen.
 de parallelweg van de E34 een bouwvergunning kreeg? De werken starten dit jaar nog.

arendonk@n-va.be
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Al meer dan 45 jaar is het dossier van de
weekendverblijven een doorn in het oog van onze
gemeente. Door de politieke moed van de N-VA is er
nu eindelijk een algemene toekomstvisie voor deze
weekendverblijven. Het gaat over zeven verschillende
clusters: vijf in de Rode Del, één op Kruisberg en één
in de Watering.
Deze laatste twee gebieden, in het bos en zonder permanente
bewoning, moeten volgens de gemeente in hun oorspronkelijke
staat hersteld worden. Hetzelfde geldt voor cluster 5 in de Rode
Del. In de clusters in de Rode Del waar er permanente bewoning
is in natuurgebied, blijft woonrecht mogelijk tot eind 2029, met
mogelijke verlenging tot 2039.
Voor cluster 1, waar meer dan de helft van de 113 percelen
permanent bewoond wordt, stemde de gemeenteraad met grote
meerderheid ermee in om dit te klasseren als een woongebied
met bosrijk karakter.

Betekent dit dat Arendonk de bewoners van de Rode Del
hiermee een dikke cadeau geeft? Niet noodzakelijk. Alle
eigenaars zullen moeten betalen voor de meerwaarde van hun
perceel. Bovendien blijven veel striktere stedenbouwkundige
voorschriften van toepassing dan bij een ‘normaal’ bebouwd
perceel.
Het schepencollege zal deze visie nu verdedigen bij de provincie,
die het laatste woord heeft over het dossier.

Wist je dat…
 burgemeester Kristof Hendrickx één van de meest bereikbare burgemeesters is van
Vlaanderen? Hij kreeg in Het Nieuwsblad een tien op tien.
 de opening van het fietspad naar Ravels meer dan duizend mensen op de been bracht?
 twee derde van de deelnemers aan ‘Arendonk stopt met roken’ effectief gestopt is?

Jong N-VA Arendonk is een feit
N-VA Arendonk verkoos dit
voorjaar een nieuw bestuur,
waaronder jongelingen Dennis
Raaymakers (29) en Stefanie
Walbers (27). Zij willen een
sterke N-VA-jongerenafdeling
uit de grond de stampen. “Zo
kan het gemeentebestuur uit
de mond van de Arendonkse
jeugd horen wat van belang is
voor hen”, zeggen ze.
Vanwaar de stap naar de
politiek?
Dennis: Ik ben er een beetje
ingerold via mijn activiteiten
in Arendonkse voetbal- en
tennisverenigingen. Links en
rechts vang je dan al snel op
wat jongeren zouden willen
veranderen.
Stefanie: In Arendonk is het
schitterend om te wonen en te

leven. Maar het kan nog beter.
Samen met mijn vriendinnen
hebben we het daar wel eens
over.
Waarom de keuze voor de
N-VA?
Dennis: Ik ben
vertegenwoordiger en zit dus
vaak op de baan, vooral in
de Arendonkse regio. Uit de
vele gesprekken met lokale
handelaars en ondernemers
groeide het besef dat de N-VA
de partij is die het verschil kan
maken.
Stefanie: Bovendien heeft de
partij de voorbije drie jaar
laten zien dat ze een goed
beleid voert. Daar wil ik graag
aan meewerken.

Hoe willen jullie Jong N-VA op
de kaart zetten in Arendonk?
Stefanie: Momenteel is er in
Arendonk voor de jongeren
onvoldoende vrijetijdsaanbod.
Het plan is om sportevenementen en culturele festiviteiten te organiseren.
Dennis: We willen ook leren
van de jongerenafdelingen
uit de buurgemeenten
om de verandering die de
Arendonkse jeugd vraagt op
de agenda te zetten.

en burgemeester Kristof
Hendrickx overigens.
Dennis: Het bestuur was
meteen enthousiast over enkele
van onze projecten. We willen
vooral niet teveel verklappen.
Maar je hoort snel iets van
Jong N-VA Arendonk!
 ennis Raaymakers en
D
Stefanie Walbers nemen
het op voor de jeugd.

Hoe concreet zijn die plannen
al?
Stefanie: We werken aan
enkele projecten die jongeren
moeten aanzetten om mee hun
schouders onder het N-VAproject te zetten. Met de volle
steun van N-VA Arendonk

www.n-va.be/arendonk

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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