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Arendonk investeert ruim 40 miljoen

tussen 2020 en 2025

Kristof Hendrickx
Burgemeester

“Samen maken we van Arendonk een nog  
mooiere plek waar het aangenaam is om  
te wonen, te werken en te vertoeven.”

Hieronder een overzicht van de grootste investeringen
Bekijk het volledige meerjarenplan op www.n-va.be/arendonk

16,5 miljoen
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Voormalig klooster wordt uniek cohousing-project (p.5)Minister Demir zet licht mee op groen voor Glosso (p.4)

Beste Arendonkenaar,

Ik denk dat we gerust mogen zeggen dat 
2020 alleszins een bewogen jaar was 
waarin covid de boosdoener was. Ons 
steeds zo levendig dorp dat uitblinkt in 
het rijke verenigingsleven leek net zoals 
tal van ondernemingen en horeca tijdelijk 
voor de tweede keer op slot te gaan. 
Gelukkig is de Arendonkenaar gekend om 
zijn doorzettingsvermogen. In vele beslis-
singen hinkten we vaak op twee gedach-
ten. Maar steeds met de gezondheid, ons 
belangrijkste goed voorop.

Misschien starten we gezien de covid-
maatregelen zoals we geëindigd zijn…  
De volgende weken strooien we alleszins 
de gelukwensen in het rond.  
We wensen elkaar veel voorspoed en een 
goede gezondheid toe. Samen met jou 
hopen we dat we gespaard blijven van 
tegenslagen. Maar gelukkig… ook als we 
het nodig hebben, kunnen we op familie, 
vrienden en buren rekenen. Zo zit het 
leven nu eenmaal in elkaar.

Ook in de dagelijkse werking van het  
gemeentebestuur is het onze doelstelling 
om mensen samen te brengen en te zor-
gen voor een fijne leefomgeving. Samen 
er het beste van maken. Dat kunnen we.  
We houden u er dan ook aan u op regel-
matige basis te informeren over het reilen 
en zeilen van onze mandatarissen. 

Onze nieuwjaarsreceptie houden we nog 
voor jullie te goed op een later moment 
dit jaar. Alvast prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2021.

Scott Verachtert
Voorzitter

N-VA Arendonk

De gele stoel

Onze gemeentewerkers doen hun uiterste 
best om onze gemeente net te houden. 
En daarom verdienen zij deze keer de 
gele stoel. Nu we in de winter beland zijn, 
staan ze ook dag en nacht, zeven dagen op 
zeven paraat. En nee, niet in elke straat zal 
er gestrooid worden. Strooien heeft enkel 
effect als er veelvuldig over gereden wordt. 
Onze diensten gebruiken eveneens pekel 

om te strooien. Deze zoutwatercombina-
tie is minder schadelijk voor het wegdek 
én het totaal zoutverbruik wordt er door 
verminderd.  

Ook jij kan een steentje bijdragen aan een 
netter Arendonk. Doe je - net als velen dat 
al doen - mee en houd je je eigen voetpad 
mee rein? 

De kleurenpracht van de 
herfst verdwijnt en veran-
dert in een wit tapijt. Deze 
twee seizoenen zijn dan 
wel mooi om in te wandelen 
en te genieten van de frisse lucht, maar 
tegelijkertijd zorgen ze ook bij menige 
mensen voor een bron van ergernis.

‘1001 bomen’-actie is groot succes
Maar liefst 662 Arendonkenaren gingen in op de oproep van de gemeente Arendonk 
in samenwerking met IOK. Het doel van de actie was om mensen te stimuleren tot het 
aanleggen van een ecologische tuin. Hierdoor worden meer diersoorten aangetrokken 
en de natuurwaarde van de tuin vergroot. Op die manier draagt men mee bij tot een 
aangename omgeving voor mens en dier door de natuur in de buurt te brengen.
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In deze editie brengen we niet één, maar twee bestuurs-
leden voor de leeuwen. Ten huize Koppen-Segers delen 
ze namelijk de politieke microbe. Voor de gelegenheid 
maken we er met alle plezier een bubbelinterview van.

Kunnen jullie even vertellen wie jullie zijn? Ladies first...

Marijke: Uitbundig heb ik het niet kunnen vieren, maar 
ik ben dit jaar 60 geworden. Geen groot feest, maar wel 
een gezellig samenzijn met onze meest dierbaren. Samen 
met Patrik hebben we 2 dochters, 2 schoonzonen en 4 
toffe kleinkinderen. Naast het genieten van ons gezin zijn 
mijn favoriete bezigheden lezen en reizen, al dan niet met 
de caravan. Bovendien volg ik ook sinds 4 jaar Spaanse 
les. Zo houd ik mijn geheugen in vorm.
Patrik: Marijke en ik zijn ondertussen 39 jaar getrouwd. 
Het is misschien een cliché, maar mijn meest gekoesterde 
bezit is dan ook mijn familie. Nu ik net op pensioen ben, 
kan ik er nog meer van genieten. 

Hoelang zijn jullie al bestuurslid?

Patrik: Zes jaar geleden besloot ik uit volle overtuiging 
deze bestuursploeg mee te ondersteunen. Ik ben zeker 
geen tafelspringer en ook geen roeper. Eigenlijk werk ik 
het liefst mee van op de achtergrond. Plakken, borden 
plaatsen, de zaal mee klaar zetten… Als  onze  secretaris 
belt om een handje toe te steken ben ik van de partij. 
Marijke: Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 ben ik naast bestuurslid, ook lid van het dagelijks 
bestuur en penningmeester van onze partij in Arendonk. 
Ik doe dat met veel verantwoordelijkheidszin en dat is 
ook wel nodig als we een sterke afdeling willen houden in 
Arendonk. 

Binnen de afdeling zijn er ook werkgroepen die de man-
datarissen mee ondersteunen en input geven. Welke 
thema’s volgen jullie mee ?

Marijke: Wat mij heel nauw aan het hart ligt is het 
welzijn van onze ouderen in onze gemeente. Dat komt 
waarschijnlijk doordat ik 10 jaar in het woonzorgcen-

trum gewerkt hebt en dat met heel veel liefde voor onze 
bewoners gedaan heb. Ook veiligheid is een thema dat ik 
van dichtbij wil blijven opvolgen. 
Patrik: Inderdaad. Veilig naar school, veilig onderweg 
zijn. Dat willen we toch allemaal? Daarnaast is behoud 
van natuur in onze gemeente ook belangrijk.  Eco-realis-
me ligt me ook nauw aan het hart. Ik  merk dat bericht-
gevingen over het klimaat niet altijd correct worden 
weergegeven en niet altijd even realistisch zijn. Daarin 
missen we nog steeds de oprichter van deze werkgroep 
Patrick Hagen (†) die het ons haarfijn, met de juiste cij-
fers en nuances kon uitleggen.

Patrik, indien jij iemand zou mogen interviewen (onge-
acht, levend of dood) wie zou dat dan zijn en waarom?

Daar moet ik geen seconde over nadenken. De meeste 
mensen kennen Samuel Franklin Cody (alias Buffalo 
Bill) van de Wild West shows maar Cody is voor mij 
belangrijk voor hetgeen hij betekend heeft voor het vlie-
geren en alles wat met de ontwikkeling van de luchtvaart 
te maken heeft. Vliegeren en vliegers bouwen is mijn 
hobby. Het is geen spel voor kinderen alleen, maar vraagt 
veel kennis van wind en techniek. Zo heb ik ook de 
Arendonkse N-VA-vlieger gebouwd, die bij festiviteiten 
door mij in de lucht gezet wordt. Door mijn hobby ben ik 
al uitgenodigd geweest in verschillende Europese landen, 
en was ik ook al twee keer in India.

Tot slot, Marijke waar werd jij voor het laatst stil van? 

Dat was tijdens de Talanderwandeling.  Hoe mooi en 
indrukwekkend het leven in de natuur is blijft adembe-
nemend soms.

Voor de Leeuwen:
Marijke Segers 
en Patrik Koppen

Bestuurs-

leden in de 

kijker

Hartveilige scholen dankzij nieuw AED-toestel
Met veel dankbaarheid nam schepen van sociale zaken Marina Gys het geschonken AED-toestel 
van het Rode Kruis in ontvangst. Dankzij hun inzet en 30 nieuwe bloeddonoren kunnen we 
naast het label van ‘hartveilige gemeente’ ook het label ‘hartveilige scholen’ aanvragen. De 
nieuwe defibrillator zal komen hangen aan basisschool Atlantis in De Maaskens. Zodoende 
beschikt elke Arendonkse school nu over een AED-toestel.
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Daar bij die molen…
De Toremansmolen werd opgericht in 1809 met onderde-
len van een omvergewaaide staakmolen uit de 15de eeuw. 
Sinds 1943 is het een beschermd monument. Schepen van 
erfgoed An Hermans groeide op aan de voet van de molen. 

“Als kind was ik al gefascineerd door deze plek. Iedere 
zondag als ‘den Toreman’ zijn deuren opendeed, moesten 
we toch even met papa een kijkje gaan nemen. Later in mijn 
lerarenopleiding en naar aanleiding van mijn eindwerk  
‘herinneringen’, tekende en schilderde ik hem zelfs in alle 
seizoenen. Doorheen de jaren zijn er al verschillende her-
stellings- en schilderwerken uitgevoerd. Nu herstellen we 
hem in zijn volle glorie en maakten we een onderhoudsplan 
op voor de toekomst. Hierdoor kunnen er nog vele gene-
raties na ons genieten van deze enige overgebleven houten 
achtkante bovenkruier en zetelkruier van de provincie 
Antwerpen.” 

De molen kan nu nog malen, maar enkel bij één bepaalde 
windrichting. Na uitvoering van de werken kan de molen 
ook terug volledig draaien en dus vaker in werking gesteld 
worden. De onderhoudswerken bedragen 50.000 euro, waar-
van 28.470 gesubsidieerd wordt vanuit de Vlaamse overheid, 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Schepen An Hermans en raadslid Jef Van Steenbergen hebben 

een hart voor onroerend erfgoed.

Steunverlening naar lokale armoedebestrijding  
omwille van de coronacrisis
Vanuit de Vlaamse en Federale overheid zijn er per gemeen-
te extra subsidies voorzien, waarvan het lokaal bestuur zelf 
kan bepalen waarop men deze steuntoelages wil inzetten.
Samen met de dienst Leven en Welzijn en het Bijzonder 
comité voor de sociale dienst zijn er een aantal bestedings-
voorstellen uitgewerkt, welke nu reeds toegepast worden of 
binnenkort zullen worden opgestart.

Covid 19 steun vanuit de federale overheid
- Steunverlening welke wordt voorgelegd ter goedkeuring  
aan het bijzonder comité voor de sociale dienst
- Het verlenen van hulp voor huisvestiging, energie-
verbruik, digitale ondersteuning, psychologische hulp, 
onbetaalde facturen, gezondheid en andere levensnood-
zakelijke behoeften.
- Kansarme gezinnen met kinderen ondersteunen via de 
aankoop van tweedehands laptops
- Ondersteunen van personen in energiearmoede
- Ondersteunen van gezinnen in moeilijkheden
- Ondersteunen van daklozen en personen in een pre-
caire huisvestingssituatie
- Ondersteuning bij psychologische begeleidingen

Vlaamse subsidie voor lokale armoedebestrijding
- Opstart project gezonde voeding voor kwetsbare gezin-
nen in samenwerking met Tel-oor

Vlaamse subsidie voor kwetsbare huishoudens
- Het OCMW reikt AHA-bonnen uit aan bepaalde 
doelgroepen. Hiermee versterken we de koopkracht en 
steunen we ook de door corona getroffen handelszaken.
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Uw stem telt
 
In de aanloop naar de geplande rio-
leringswerken die vanaf 2022 plaats-
vinden in het centrum van Arendonk 
organiseerde het gemeentebestuur in 
het najaar van 2019 een eerste partici-
patiemoment.

Met maar liefst 150 concrete suggesties 
was het eerste inspraakmoment over de 
heraanleg van Wezenstraat-Begijnhof-
Wampenberg dan ook een groot succes. 
De verzamelde opportuniteiten, ideeën 
en bezorgdheden werden in een voor- 

ontwerp gegoten. Door de verscherpte 
coronamaatregelen werd er online een 
tweede consultatieronde georganiseerd. 
Het gemeentebestuur koos er bewust 
voor dit tweede inspraakmoment open 
te trekken naar de ganse bevolking van 
Arendonk.

Via de verschillende sessies met onze 
inwoners en in overleg met betrokken 
partijen zijn we er in geslaagd de noden 
en kwaliteiten van deze centrumstraten 
“bloot te leggen”. Het doel van deze op-
dracht was in de eerste plaats om, samen 
met de inwoners, een toekomstvisie te 
ontwikkelen voor Arendonk.

Rule Pitbullia
Het gonsde de laatste maanden al van de geruchten, maar 
ondertussen wordt de aankoop van de voetbal- en  rugby-
terreinen een feit. Het gemeentebestuur maakte hierover een 
akkoord met de eigenaars.

N-VA Arendonk was er al vanaf dag 1 van overtuigd dat een 
verhuis van rugbyclub naar het sportpark Heikant niet mogelijk 
was. Dan mag dat in de toekomst nog dé sportsite bij uitstek 
zijn, een overload op deze locatie is niet goed voor de druk en de 
mobiliteit op die buurt. “Met de verkoop van Postelboer kwam 
een uitgelezen kans naar voor. In het verleden zijn hieromtrent 
al meerdere gesprekken geweest”, zegt onze schepen van sport 
An Hermans, die haar tanden mee in dit dossier zette. 
“Zoals een goede huisvader zijn portefeuille beheert, doen wij 
als gemeentebestuur dat ook. Daar we op ons grondgebied al 
verschillende zalen binnen het gemeenschapscentrum hebben, 
was het voor ons niet opportuun om ook het woonhuis en

de feestzaal aan te kopen. De interesse voor de sportinfrastruc-
tuur was er wel”, aldus An Hermans.
“Deze club is de laatste jaren enorm in ledenaantal gegroeid. 
Door de aankoop kunnen de Pitbulls hun sportieve dromen 
hier waarmaken”, vult bestuurslid Hendrik Sels aan, die zijn 
hart aan de club verloren heeft.

Minister Demir zet mee het 
licht op groen voor Glosso
Het Glosso Circuit heeft zijn omgevingsvergunning binnen. 
Minister Zuhal Demir zette daarvoor het licht op groen.

Dat betekent opnieuw rijden op het lange circuit en ook 
enkele ingrijpende vernieuwingen. Om de overlast voor 
de omgeving maximaal te beperkingen, dient er nog een 
geluidsmuur van zes meter hoog rond het circuit te komen. 
Jammer genoeg werd er roet in het eten gegooid en wordt 
er een vernietiging van het dossier opgeworpen. Hierover 
moet de Raad voor Vergunningsbetwisting zich uitspreken. 
Dat wil niet zeggen dat de uitvoering van de werken weer 
uitstel zou hebben. De nodige aanpassingen aan het circuit 
kunnen gewoon verder lopen.

 

Via deze weg willen we onze waardering uitspreken naar 
het bestuur van Glosso. Het was wellicht vaak veel gemak-
kelijker om te berusten in de bestaande situatie, maar voor 
wie volhardt... Samen met raadslid Boud Westhof en vele 
rallycrossliefhebbers kijken we uit naar de opening van het 
nieuwe circuit. Veel raceplezier aan alle piloten!
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In herinnering 
Julien Huon
Met veel respect en gesterkt door mooie 
herinneringen namen we op 29 septem-
ber afscheid van Julien Huon. Voor velen 
van ons was hij meer dan alleen een 
bestuurslid. Naast de steeds constructieve 
houding op vergaderingen en trekker 
van de werkgroep verkeer kon hij met 
een kwinkslag zijn boodschap duidelijk 
maken.

Een man met het hart op de juiste plaats 
en de nodige humor. Altijd klaar voor 
een babbel. Ondanks zijn ziekte stelde hij 
altijd eerst oprecht de vraag: “Hoe gaat 
het met jou?” 

Voor altijd in onze gedachten. Bedankt 
Julien, het gaat je goed.

N-VA Arendonk steekt de handen 
uit de mouwen
In september 2020 zijn miljoenen mensen over de hele wereld buiten geko-
men om zwerfvuil op te ruimen. Voor de derde editie van World Cleanup 
Day werkten dit jaar verschillende partners in België samen om op en rond 
World Cleanup Day acties te organiseren en te coördineren. Meer dan 
60.000 Belgen deden mee.

Ook N-VA Arendonk stak de handen uit de mouwen. We willen toch al-
lemaal een mooie en nette buurt? Schepen van milieu Kenny Viskens zal 
volgend jaar dit initiatief uitrollen over gans de gemeente. ”Met een kleine 
inzet van eenieder kunnen we op korte tijd een mooi resultaat boeken. 
Verschillende verenigingen, de scholen en tal van bewoners ruimen op 
regelmatige basis vrijwillig het vuilnis in de buurt op. Als eenieder zijn vuil-
nis deponeert waar het hoort, moeten we zo’n acties zelfs niet organiseren. 
Jammer genoeg is deze denkwijze een utopie.” Bestuurslid en jong-N-VA’er 
Brent Van Gorp vult aan: “Het stoort me mateloos dat er her en der lege 
blikjes en chipszakken liggen. Het mondmasker is bovendien bijna de num-
mer 1 van het zwerfvuil geworden. Laten we er samen werk van maken.”

#worldcleanupday 
#mooimakers

Eind september gaf Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele het startschot voor een uniek cohousingproject in het 
voormalige Franciscanessenklooster Sint-Agnetendal. Het woonproject is een 
initiatief van de sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen.

Cohousing betekent dat bewoners uit verschillende gezinnen en met diverse 
achtergronden in zekere mate met elkaar samenleven. Het project bestaat 
uit 26 duurzame wooneenheden met één of twee slaapkamers. Elke bewoner 
huurt een private woonunit maar kan daarbovenop ook gebruik maken van 
een aantal gemeenschappelijke ruimtes.

Samen met onze minister zijn we heel tevreden dat De Noorderkempen 
hiermee ons onroerend erfgoed zal restaureren en het opnieuw een functie zal 
geven in het dagelijkse leven en de publieke ruimte. Hierdoor gaat het verhaal 
van het verleden niet verloren. “Onroerend erfgoed en sociale woningbouw 
gaan hiermee hand in hand,” besluiten onze burgemeester, schepenen, fractie-
leider en secretaris, die mee present tekenden.
Meer info over dit mooie project kan je vinden op www.kloosterarendonk.be

Voormalig klooster wordt uniek 
cohousing-project
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