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ARENDONK

Wij wensen u een warm 2016 toe!

N-VA-NIEUWJAARSFEEST

vrijdag 15 januari 2016

V.U.: Hendrik Sels, Roobeek 5, 2300 Arendonk

20 uur, De Ster
Graag nodigen we iedere Arendonkenaar uit op het nieuwjaarsfeest van
N-VA Arendonk. We zijn trots om ook
dit jaar weer enkele kleppers van gastsprekers te mogen verwelkomen.
Liesbeth Homans, viceministerpresident en Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding zal afzakken naar onze
gemeente, net als Sander Loones,
N-VA-ondervoorzitter en Europees
Parlementslid. Kristof Hendrickx,
burgemeester van Arendonk is uiteraard ook van de partij.
Zij zullen in gesprek gaan over
diverse thema’s, met één belangrijke
rode draad: asiel en migratie.

Toegang: gratis!

Liesbeth Homans en Sander Loones
heffen mee het glas op 16 januari.

N-VA neemt verantwoordelijkheid
inzake vluchtelingenproblematiek
Beste Arendonkenaren,
De asielcrisis waar Europa, Vlaanderen,
maar ook Arendonk mee te maken heeft,
beheerst al maanden de media. Tussen
al dat menselijke leed, is het aan de politici om de kalmte te bewaren, objectieve
analyses te maken en gepaste maatregelen te nemen. De N-VA neemt op
alle niveaus haar verantwoordelijkheid.
Ik geef grif toe dat ik me de voorbije
maanden ook op een achtbaan van emoties bevond. Enerzijds medeleven met
al die mensen die vluchten voor oorlog,
vervolging of mishandeling. Anderzijds
woede en haat tegenover al die barbaren
die in naam van een geloof de meest
gruwelijke daden verrichten.

VEILIGHEID WAARBORGEN MET RESPECT
VOOR IEDEREEN
Als burgemeester ben ik begaan met
de Arendonkenaren en doe ik er alles
aan om de veiligheid in onze gemeente
te waarborgen. Jammer genoeg bestaat
er geen formule of concept dat dit kan
garanderen. Raken aan datgene wat ons
dierbaar is, tolereren we niet.
Samen met de lokale politie, maar ook
samen met u, werken we er dagelijks
aan. Zo spreken we vaak met de directie
van het asielcentrum, onderhandelen
we met De Lijn, gaan we in overleg met
de buurtbewoners rondom het asielcentrum en zijn we bezig met de opstart
van een centraal gemeentelijk meldpunt
voor overlast.

www.n-va.be/arendonk

Ook in Arendonk pakt de N-VA de asielcrisis
doeltreffend en menselijk aan.
Kristof Hendrickx, burgemeester van Arendonk

VERBONDEN EN HOOPVOL NAAR 2016
Via deze weg zou ik iedere Arendonkenaar persoonlijk een zalige Kerst
en een bijzonder gelukkig Nieuwjaar
willen toewensen.
Het is een periode van vrede en verdraagzaamheid. Laten we daar door
middel van verbondenheid, eenheid en
hoop aan werken, te vertrekken vanuit
de warmte van onze eigen familie,
vanuit onze eigen gemeente.

100 jaar GBS Voorheide: dat verdient de Gele Stoel!
De gele stoel gaat naar de leerlingen, de ouders, de
leerkrachten, de directeur en zijn team van de gemeentelijke
basisschool Voorheide.
De school viert dit jaar haar honderdjarig bestaan.
Op 4 december werd de verjaardag officieel gevierd met
woord, muziek en dans.
Er werd ook een fotoboek voorgesteld waarin honderd jaar beeldmateriaal op
prachtige wijze werd samengevoegd. Proficiat ook aan Frans, Marinus en Staf!

Schooldossier uit de startblokken
vestigingen van gemeentelijke
basisschool Sint-Jan zullen
samengevoegd worden op één
locatie in de Kerkstraat.
Ontwerpbureau Stramien uit
Antwerpen zal hiervoor een
masterplan opmaken.

Ongeveer een jaar geleden
hakten we een belangrijke
onderwijsknoop door. De twee

De basis van dit masterplan vormt
de huidige werking en de toekomstige onderwijsvisie van de school,
de gemeente, de schoolraad en
sportclubs die mee in een nieuwe

sporthal wensen te investeren.
Het zal in beeld brengen welke
noden de gebruikers ervaren
en waar we naartoe willen.
Ook mobiliteit zal onder meer deel
uitmaken van dit verhaal.
De eerste fase, de inventarisatie, wordt nog dit jaar afgerond.
Vervolgens staan de oriëntatienota
en het effectieve masterplan in de
steigers. Dat is gepland voor april
2016.

Begroting gemeente staat op punt

Davy, je fietst elke dag naar je werk
in Turnhout. Is dat om gezond en
sportief te blijven?
Ik rijd afwisselend per fiets en
met de auto. Ik volg bovendien
niet altijd dezelfde route zodat
ik ervaar waar verbeteringen
kunnen aangebracht worden in
het verkeer. En dat meld ik ook
aan de gemeente. Op deze manier werk ik actief mee aan een
verkeersveilig Arendonk.
Je bent lid bij FC Broekkant en KFC
Verbroedering Arendonk. Moeten
politici dicht bij de mensen staan?
Als lid van Verbroedering
Arendonk geloof ik in een

gedegen begeleiding van onze
jeugdspelers. Iedere speler krijgt
de mogelijkheden om te groeien
en zijn talenten te ontplooien.
Hopelijk stromen er een aantal
door naar een eerste ploeg in
eigen gemeente.
Sinds 1999 speel ik bij FC Broekkant, een bijzonder fijne club op
de Houwendijk!
Voor en na de wedstrijden kom
je veel te weten. Tussen pot en
pint worden vaak goede ideeën
en zelfs oplossingen aangereikt,
waar je op moet inspelen. Kan je
nog dichter bij de mensen staan
dan in een overvolle voetbalkantine?
Jij draagt het hart op de tong. Is
dat een goede eigenschap van een
politicus?
Iedere stijl verdient respect en
de mijne is eerder open en direct. Gemeentepolitiek staat

het dichtst bij de mensen. Snel
en kordaat kunnen handelen, is
daarom belangrijk. Arendonk
verdient oplossingen, duidelijkheid en snelheid in de opvolging
van dossiers. Soms moet je jezelf
echt vastbijten in een
onderwerp.
Wat wens je de Arendonkenaar toe
in 2016 ?
Buiten een goede gezondheid,
geluk en liefde wens ik iedereen
vooral veel vrijheid, veiligheid
en de juiste dosis verdraagzaamheid toe.

Sinds enkele weken is het nieuwe cafetaria van het woonzorgcentrum Sint-Isabella open.
Onze bewoners, familie en bij uitbreiding iedereen die zin heeft
in een drankje, kleine versnapering of een biljart, kunnen op
dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag een bezoekje brengen.
Sfeervol, gezellig, huiselijk, en vriendelijk zijn maar enkele van
de complimenten die we al in ontvangst mochten nemen.
Heeft u vragen heeft over deze begroting?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Nieuwe sportvloer voor GBS Voorheide
De turnzaal van gemeentelijke
basisschool Voorheide krijgt een
nieuw kleedje. Zo wordt de turnvloer vernieuwd en komen er
nieuwe turntoestellen. Helaas
werden we tijdens proefboringen
geconfronteerd met enkele heikele punten, zoals holtes onder het

arendonk@n-va.be

In elke editie van dit blad
leggen we aan één van onze
raadsleden enkele vragen voor.
Zij lopen misschien niet zoveel
in de kijker, maar achter de
schermen zijn ze wel degelijk
zeer actief. We laten u in dit
nummer graag kennismaken
met Davy Cools.

Iedereen welkom in OCMW-cafetaria

December is traditioneel de maand waarin we de begroting voor het volgende jaar goedkeuren. Ook dit jaar
legt het gemeentebestuur van Arendonk een gezond
financieel rapport voor waarin zuinigheid, voorzichtigheid, maar ook ambitie hand in hand gaan.
Zuinig zijn we als het gaat over de eigen werkingskosten. Ambitieus zijn we op vlak van investeringen,
zoals het samenvoegen van GBS Sint Jan, de renovatiewerken aan het zwembad en het optrekken van de
rioleringsgraad. We investeren ook in straten zoals de
Torenstraat, Diepenbeemd, de Gildestraat en de
Vroenteweg.

Gemeenteraadslid in de kijker: Davy Cools

Voeding OCMW is restaurantkwaliteit
beton, die eerst opgelost moesten
worden. Daarom besloten we de
zone volledig uit te breken en van
nul af aan weer op te bouwen.
Hierdoor lopen de werken verschillende weken vertraging op.
Maar beter nu goed werk afleveren,
dan over enkele jaren voor voldongen feiten te staan.

Het wegvallen van enkele leveranciers en het verlopen van de contracten was voor ons de aanleiding
om de voedingsdossiers eens grondig onder de loop
te nemen.
Dankzij een professionele begeleiding zijn we erin
geslaagd om voor identiek dezelfde hoeveelheden en

www.n-va.be/arendonk

minimaal dezelfde kwaliteit, een efficiëntiewinst te
realiseren van meer dan 95 000 euro op vier jaar tijd.
Geen evidente oefening, maar wel één met een resultaat om fier op te zijn. Restaurantkwaliteit voor een
kleine prijs. Deze slogan typeert het nieuwe aankoopbeleid van ons OCMW.

