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VAN DE KRACHT VAN VERANDERING 
TOT VERANDERING VOOR VOORUITGANG OOK IN ARENDONK

Met de campagneslogan: “De kracht van verandering” trok onze toen nog jonge ploeg tien jaar geleden naar 
de stembus. De verkiezingen van 14 oktober 2012 zorgden voor een aardverschuiving in onze gemeente. 
N-VA werd de grootste partij met 31,2% van de stemmen. Dat er effectief nood was aan verandering had 
niet iedereen goed begrepen want initieel werd N-VA Arendonk aan de kant geschoven. Nog vooraleer het 
huwelijk voltrokken werd, werd er dan door onze ploeg toch nog een akkoord gemaakt met CD&V. En zo 
geschiedde…

De kracht van de verandering is ondertussen zichtbaar geworden. Onze burgemeester Kristof Hendrickx 
heeft samen met schepenen An Hermans, Kenny Viskens en Marina Gys binnen het schepencollege de 
touwtjes in handen. Vandaag zijn we tien jaar verder en drukken we even op de pauzeknop. Zitten we nog op 
koers? Zullen we de projecten realiseren die we voor ogen hadden? Waar moeten we nog bijsturen? 

Vanuit de meerderheid slagen we met een mooie onderscheiding voor het werk van de afgelopen jaren. 
Verschillende grote dossiers lopen. Bovenaan staan de bouw van de nieuwe sporthal, de gemeentelijke 
basisscholen Sint-Jan en Voorheide. Maar wordt er ook geïnvesteerd in wegenwerken, de restauratie van de 
kerk, extra blauw groene aders, containerpark, werkhuis ... 

In deze brochure blikken we graag terug op 10 jaar geel in het bestuur en kijken we tegelijkertijd vooruit naar 
het werk dat er nog op de plank ligt.

Dank aan alle Arendonkenaren voor het vertrouwen dat jullie in ons als bestuur stellen. Elke dag zullen we 
met dezelfde gedrevenheid blijven verder werken aan onze prachtige gemeente, met een hart voor Arendonk.

Vlaamse groet,

Scott Verachtert
Voorzitter N-VA Arendonk

V.U.: Scott Verachtert, voorzitter, Het Hof 32, 2370 Arendonk
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Bij het begin van vorige legislatuur 
werden Kristof, An en Kenny, jong en 
onervaren voor de leeuwen geworpen. 
Vanaf de eerste dag werken ze zeer intens 
samen. Zes jaar later kon het werk van de 
ganse ploeg verzilverd worden met twee 
extra zetels in de raad en een derde N-VA 
schepen, Marina.

We kijken eerst even naar jou An. Waarom 
je voor N-VA koos, is wellicht een open deur 
intrappen. Werd deze keuze met de paplepel 
meegegeven?
An: Wie me vroeger gezegd zou hebben dat 
ik net zoals mijn (groot)vader in de politiek 
zou gaan, had ik voor gek verklaard. Ik hou 
niet van dynastieën, laat staan dat ik me zou 
laten dicteren. Vandaar dat ik me goed heb 

geïnformeerd waarvoor de partijen staan. In 
2006 sloeg de microbe toe. Aanvankelijk een 
beetje aarzelend, maar met de komst van 
Kristof, Koen en Hendrik werd de goesting 
en de interesse snel groter. 
Kristof: In tegenstelling tot An ben ik niet 
opgegroeid in een politiek geslacht, noch 
in een gezin waar politiek het dagelijks 
gespreksonderwerp was. Ik heb wel 12 jaar 
Jezuïetencollege op mijn teller staan. En 
wanneer ik op zoek ga naar het ontstaan 
van mijn engagement, dan ligt wellicht daar 
de bron. Opkomen voor een standpunt, 
begrip tonen voor andermans mening, 
debatteren met respect, maar vooral met 
overtuiging. Ik ben altijd aangetrokken 
geweest tot het nemen van initiatief en 
verantwoordelijkheid, het wegnemen van 

onrechtvaardigheid, het streven naar een 
betere wereld om in te vertoeven. 

Als eenmansfractie en kleine zusje van, 
zetelde An onder N-VA van 2006 tot en met 
2009 in de gemeenteraad. Daarna maakte ze 
samen met jou en Koen als onafhankelijken 
er deel van uit. Waarom maakte jij de 
overstap, Kristof?
Kristof: Ik was 26 jaar en had de nodige 
gezonde naïviteit om een nieuwe wind te 
laten waaien in Arendonk. ‘Voor iedereen 
proberen het goede te doen,’ dat was mijn 
motivatie. Een nationale partij heeft 
een groter draagvlak waardoor we de 
Arendonkenaren beter kunnen bijstaan. De 
gesprekken met Herman Hermans en Kris 
Van Dijck deden me nog meer overtuigen.

Burgemeester en schepenen, een geoliede machine

CONSISTENTIE IS HET 
GEHEIM VOOR SAMENWERKING

AAN HET WERK IN HET SCHEPENCOLLEGE
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Ondertussen werken jullie al meer dan 10 
jaar met een hart voor Arendonk aan onze 
gemeente. Praten jullie onderling nog over 
andere zaken dan politiek?
Kristof: Ik wil een burgemeester zijn die 
zoekt naar duurzame oplossingen. Logisch 
dat we veel praten over de gemeente. 
Kenny: Klopt, we werken graag samen. 
We hebben wel eens meningsverschillen 
waardoor we de dingen vanuit een ander 
perspectief bekijken. Anderzijds zijn we 
intussen meer dan collega’s die hetzelfde doel 
voor ogen hebben. 
Marina: Het is fijn te voelen dat anderen er 
ook voor jou zijn. Het sociaal engagement 
in mij sluit hierbij perfect aan. Ik krijg 
enorm veel voldoening van mensen die 
respectvol met elkaar omgaan en hun 
verantwoordelijkheid nemen. Die openstaan 
om dingen te leren en meewerken aan onze 
maatschappij.

Het laatste decennium is er binnen de 
gemeente heel wat veranderd en werden er 
ook keuzes gemaakt die heel belangrijk zijn 
voor de toekomst. In een beleidsplan worden 
belangrijke topics naar voor geschoven. 
Welke realisatie ben je trots?
Kristof: 14 oktober 2012 staat in ons 
geheugen gebeiteld. We winnen overtuigend 
de verkiezingen. We hebben onmiddellijk 
onze stempel kunnen drukken door te 
starten met één schepen minder dan 
toegestaan, door de belastingen te verlagen 
van 7,5% naar 7%, door orde op zaken te 
stellen in een aantal lopende dossiers en door 
een aantal nieuwe dossiers te introduceren. 
Waar ik als burgemeester misschien nog het 
meest trots over ben, is dat we een coherent 
en complementair bestuur hebben gecreëerd 
met onze coalitiepartner. 
An: Politiek vraagt geduld. Sommige 
dingen lopen dan weer niet snel genoeg 
naar mijn goesting. Maar als ik kijk naar 
de afgelopen 10 jaar ben ik wel fier dat ook 
onze gemeentescholen weldra klaar zijn 
voor morgen en dat het sportlandschap 
hertekend is. Een sportpark waar het gras 
groener is, de atletiekpiste en de toekomstige 
sporthal … We hebben vanaf het begin de 
kar getrokken voor GLOSSO en al onze 
contacten aangesproken om de misstap in 
het gewestplan eindelijk recht te trekken.

Kenny, enkele jaren geleden ruilde jij 
schepen van sociale zaken in voor onder 
andere financiën en duurzaamheid. Marina 
nam op haar beurt de fakkel over. Welke zijn 
jullie principes over deze thema’s?
Kenny: Koken kost geld… Zoals Kristof 
al zei, verlegden we ons belastingprinci-
pe waardoor de algemene lasten in 2013 
verlaagd werden. Dit resulteerde in een al-
gemene verlaging van de personenbelasting. 
Tijdens deze legislatuur werd dan op haar 
beurt de urbanisatiebelasting afgeschaft. We 
kiezen bewust voor een verschuiving van de 
algemene lasten naar de vervuiler betaalt. 
We zijn een partij waar je op kan bouwen en 
vertrouwen. 
Marina: Een euro kan je maar één keer 
uitgeven. Wie de middelen niet heeft, 
moet ondersteund worden. Iedereen 
verdient kansen op een plaats in de 
maatschappij. Wie ondersteuning vraagt, 
zal aangemoedigd worden in zichzelf 
te investeren: Nederlandse les volgen, 
studeren, een opleiding of begeleiding naar 
vast werk… Voor wat, hoort wat. Rechten 
en plichten. Wij investeren in mensen, in 
ouderen, in hen die het moeilijk hebben. 
Met de armoedeadviesraad trachten we hier 
oplossingen voor te bieden.

Er werd de afgelopen jaren hard gewerkt. 
Maar wanneer we terugblikken op de 
voorbijgaande twee legislaturen, dan kan je 
niet ontkennen dat we van crisis naar crisis 
hebben moeten werken.
An: Wie herinnert zich nog de grote 
asielcrisis in 2015 met de daaraan 
gekoppelde uitdagingen van een overbevolkt 
asielcentrum? Niettegenstaande we nu in een 
vergelijkbare situatie vertoeven, is deze crisis 
in onze gemeente onder controle.
Kristof: De voorbije jaren werden overstemd 
door de coronacrisis die gans onze samen-
leving in een houdgreep heeft genomen. Het 
zette hogere overheden aan tot het nemen 
van bijzondere maatregelen die een grote 
impact hebben gehad op onze gemeenschap. 
Marina: En deze crisis was nog niet voorbij 
of we mochten de gevolgen ondervinden 
van de inval van Rusland in Oekraïne. De 
financiële impact op onze gemeenschap 
en dus ook op de financiële situatie van de 
gemeente is enorm. 

Kenny: Net zoals elk gezin wordt ook 
het gemeentebestuur geconfronteerd met 
stijgende uitgaven door hogere loonkosten 
en energieprijzen, stijgende materialen in 
investeringsdossiers. Als goede huisvaders 
van de gemeentelijke financiën hebben we de 
voorbije weken keuzes moeten maken.

Hoe zie jij de toekomst tegemoet Kenny? 
Jij hebt het luik financiën en duurzaamheid 
voor jou.
Kenny: Door de huidige inflatie- en 
energiecrisis hebben we als bestuur 
moeilijke keuzes moeten maken. We 
behouden stabiliteit en werken vol 
vertrouwen, schouder aan schouder verder 
aan ons Arendonk. Waar ruimte is om te 
ondernemen, het aangenaam vertoeven is en 
waarin iedereen een plaats verdient.

De voorbije jaren lagen de prioriteiten 
onder andere bij jeugd en sport, door te 
investeren in nieuwe schoolomgevingen, in 
nieuwe ruimte voor sport (kunstgrasveld, 
op punt zetten voetbalvelden, atletiekpiste, 
verder uitbouw van het sportpark, 
mountainbikeroutes, natuurlooproutes, 
hondenlosloopweide, buitenfitness, …). Waar 
zal volgende legislatuur de aandacht naar 
toe gaan? 
An: De volgende legislatuur zal er meer 
aandacht gaan naar cultuur en het verder 
verbeteren van de leefbaarheid van onze 
gemeente. Cultuur zorgt immers voor 
creativiteit, ondernemingszin, innovatie 
en groei. Cultuur ondersteunt het sociale 
weefsel van Arendonk, net zoals sport en 
onderwijs dat doen. 
Kenny: Leefbaarheid gaat voor mij over 
de fysieke omgeving waarin we wonen, 
waarin we vertoeven en ons verplaatsen. 
Enerzijds gaat dat over straten zoals De 
Maaskens, De Daries die volgens mij 
dringend moeten heringericht worden. 
Anderzijds gaat dat over het versterken 
van onze open ruimte, het zoeken naar een 
symbiose tussen landbouw en natuur, over 
het uitwerken van groenblauwe oplossingen. 
Kortom ervoor zorgen dat we onze omgeving 
klimaatrobuust maken.
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Om de geschiedenis van onze 
partij te begrijpen, draaien we 
even de klok terug naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1970. 

De jonge Fik Hermans richtte een klein 
jaar geleden een Volksunie afdeling 
op. Ook al was de goesting en de 
achterban groot, toch werd er beslist 
niet deel te nemen aan de verkiezingen. 
De ‘katholieken’ zouden hierdoor te 
veel stemmen kunnen verliezen. Het 
gevolg van deze ‘foute beslissingen’ dat 
de partij nooit de gewenste verankering 
kon bekomen in onze gemeente.

Onder Nieuw-Arendonk trekt de 
Volksunie ploeg zes jaar later dan toch 
naar de stembus. Dit resulteerde in een 
zetel voor Fik die de meerderheid in zijn 
eentje meer dan eens deed wankelen.

275 LEDEN
Op één na behaalde deze leeuw met GOED (Gemeentebelangen, 
Openheid, Eerlijkheid en Democratie) in 1982 de meeste 
voorkeurstemmen. De aversie tegen de winnaar van de 
verkiezingen, is blijkbaar te groot en de verliezers besluiten met 
één zetel overschot de gemeente te besturen van 1982 tot 1988. Die 
overmoed betaalt de gemeente spoedig, want halfweg de rit spat 
de bestuursmeerderheid uiteen, met gevolg dat de gemeente een 
moeilijke periode doormaakt. Al die tijd is de Volksunie gestaag 
gegroeid, met als maximum 275 leden.

ZO VADER ZO ZOON
Herman Hermans neemt de fakkel over waarna er in 1994 aan de 
verkiezingen wordt deelgenomen met een eenheidslijst, NIEUW. 
Socialisten, Vlaams nationalisten, liberalen en onafhankelijken 
sloegen de handen in elkaar om de meerderheid CVP te 
doorbreken. De uitslag was een andere dan gewenst. In die tijd ging 
het bergaf met de Volksunie, werd er nationaal te veel toegegeven 
tijdens de regeringsonderhandelingen en gleed deze te veel af naar 
het linkse gedachtegoed. Dit vertaalde zich ook in een achteruitgang 
in de dorpsstraat. Herman zal in totaal drie legislaturen deel uit 
maken van de gemeenteraad. Benny Claes was gans de tijd zijn 
“strijdmakker”. 

Nationaal was er ondertussen een huwelijk ontstaan tussen CD&V 
en N-VA. Het kleine zusje blijkt voor die partij toch onmisbaar. 
Nooit gedacht ooit deze stap te maken, sprong Hermans dochter An 
(toen 24 jaar) in 2006 toch in het diepe en werd ook zij verkozen. 
De jaren gaan gestaag verder.

ZE 
ZULLEN 
ONS 
NIET 
TEMMEN
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Van het eerste tot het 
laatste uur: 

Benny Claes: ‘Al meer dan veertig jaar 
ben ik Hermans’ compagnon de route. 
We hebben samen veel hoogtes en 
dalen binnen de partij gekend. Daar 
waar ik vroeger mee op het voorplan 
stond, werk ik nu liever achter de 
schermen.’

Koen: ‘In 2010 startte ik mee het 
succesverhaal bij N-VA Arendonk. 

Het Vlaams gedachtengoed was latent 
aanwezig dankzij mijn vader. Bart 
De Wever gaf me samen met Kris 

Van Dijck de klik, de volle goesting 
om een mooi verhaal te schrijven 

binnen de politiek van Arendonk. 
Nu 12 jaar verder zie ik dat er mooie 

verwezenlijkingen gebeurd zijn en nog 
zullen plaatvinden.’

Hendrik: ‘Wij stopten met de 
werking van de lokale onafhankelijke 
partij omdat je ondanks alle goeie 
bedoelingen vaak voor een blok staat. 
Een lokale partij is misschien wel 
nobel, maar mist veel. Je hebt geen 
draagvlak, maar ook geen studiedienst 
of politicus op een hoger niveau die 
je wegwijs maakt en adviseert. Het 
Vlaams bloed stroomde altijd al door 
mijn aderen.’

Jean Huybrechts: ‘Het prille 
enthousiasme dat de partij op de 
rails zette en dat een sterke band 

schiep tussen mensen die voorheen 
nauwelijks kennis aan mekaar 

hadden, werkte aanstekelijk. Uit deze 
samenwerking en onder stimulans 

van onze latere burgemeester 
Kristof Hendrickx en Koen Geukens 

als gemeenteraadsleden en An 
Hermans het toenmalige enige N-VA 

gemeenteraadslid, samen met de 
gans nieuwe ploeg, ontstond een 

goede en sterke bestuursploeg die de 
bakens uitzette naar de toekomstige 

verkiezingen en plaatselijke N-VA 
werking.’

EEN NIEUWE WIND
Daarin komt eind 2010 verandering. Raadsleden Kristof Hendrickx 
en Koen Geukens vervoegen mee de rangen van de N-VA waardoor 
het aantal N-VA raadsleden in één klap van één naar drie stijgt. 
Samen met hen staat een enthousiaste groep bestuursleden klaar 
om richting 2012 de kracht van de verandering ook in Arendonk 
duidelijk te maken. Fractieleider Kristof Hendrickx is er klaar voor 
om de meerderheid te breken.

14 OKTOBER 2012: N-VA WORDT DE GROOTSTE 
PARTIJ. 
Daar waar 50 jaar geleden haar voorganger de Volksunie boven de 
doopvont gehouden werd, kwamen bestuursleden samen met vele 
Arendonkenaren de uitslagen op de voet volgen. Vandaag wordt het 
een gloriedag! N-VA wint de verkiezingen. Met maar liefst 31,2% 
wordt ze de grootst partij. Haar kandidaat burgemeester, Kristof 
Hendrickx, kon liefst 1.215 kiezers overtuigen het bolletje achter 
zijn naam te kleuren. 

De anticlimax volgt snel. Diezelfde avond komt immers al het 
bericht dat CD&V, SP.A en A+ besprekingen zijn opgestart voor wat 
al snel de ‘anti-N-VA coalitie’ genoemd wordt. De feestelijkheden 
in De Ster krijgen dus een onprettige bijsmaak voor elke N-VA 
sympathisant. Een leeuw is niet te temmen. Enkele dagen later 
schreef Het Nieuwsblad: “ Protest overbodig. Actie tegen coalitie 
zonder N-VA wordt een feestje voor de burgemeester.”

Dank voor jullie vertrouwen. Tien jaar later werken we iedere dag 
‘met een hart voor u en voor Arendonk’.
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AAN HET WERK GEMEENTE

Van één naar drie, naar 10 mandatarissen, een burgemeester en drie 
schepenen… Daar waar in 2012 een misschien nog wat onervaren 
bestuursploeg vol enthousiasme stond te trappelen, staat nu een stevig 
bastion met een mix van expertise op verschillende domeinen. Samen 
weet je meer dan alleen, samen kan je bergen werk verzetten. In be-
stuursvergaderingen en werkgroepen worden standpunten inhoudelijk 
uitgewerkt. Zij voelen als geen ander aan wat er leeft onder de mensen. 

De tienkoppige N-VA-fractie wordt geleid door Jef Van Steenbergen. 
We laten hem graag eerst aan het woord:

“Als fractieleider is het mijn taak om met onze mandatarissen te praten 
over concrete dossiers. Het is een denktank waarin verschillende 
thema’s zoals mobiliteit, veiligheid, vrije tijd, leren en welzijn naar voor 
komen. Van daaruit ontstaan er nieuwe ideeën en voorstellen voor 
een beter Arendonk. Deze worden op hun beurt dan weer door onze 
mensen in het schepencollege meegenomen.”

SAMEN WEET JE 
MEER DAN ALLEEN, 

SAMEN KAN JE 
BERGEN WERK 

VERZETTEN.
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Kristof: “Omdat we het belangrijk vinden dat er voldoende draagvlak is bij 
de landbouwsector en de landgoedeigenaars, formuleerden we voorbehoud 
tot de indiening van een finale kandidatuur tot nationaal park. Wij luisteren 
eerst naar de mensen.”

An: “Ik ben zeer blij dat we de brugwachterwoningen aan brug 4 en 6 van de 
sloop gered hebben. In samenwerking met de provincie Antwerpen en dankzij 
lokaal ondernemerschap, kregen zij een mooie invulling: een fietscafé met 
kamperen aan het water en een koffiehuis met B&B.”

Kenny: “Het nieuwe containerpark zal dubbel zo groot zijn, mét een weeg-
brug en correcte tarieven. Hier hanteren we het principe van ‘de vervuiler 
betaalt’.”

Marina: “We voeren een tweesporenbeleid op het vlak van armoedebestrij-
ding. Enerzijds focussen we op preventie en het vroegtijdig detecteren van 
armoede, anderzijds bieden we materiële hulp en ondersteuning.”

Rudy: “Ik blijf me verbonden voelen met het belang van maatschappelijk 
welzijn. Het sociaal gebeuren in gans de gemeente vind ik zeer belangrijk. 
Ontmoeting, sport en beweging zorgen voor ons mentaal en fysisch welzijn.”

Boud: “Het aanpassen van zone 30 kan voor ons enkel met een doordacht 
verkeersbeleid en niet  zomaar willekeurig. Infrastructuur en handhaving 
gaan hier hand in hand.”

Mariska: “Als symbool van diversiteit kregen een aantal zebrapaden in onze 
gemeente de regenboogkleur. Voor ons telt iedereen mee!”

Gunther: “Het is niet de bedoeling om de site tussen Bosvelden, Daries en 
Kloosterbaan om te vormen tot een industriepark, zoals andere partijen be-
weerden. Het pilootproject van de provincie Antwerpen is een onderzoek naar 
verweefbaarheid van kleinschalige bedrijven zonder zwaar vrachtverkeer met 
als doel onderwijs, wonen en werken harmonieus te laten samengaan. Spijtig 
dat er onmiddellijk foutieve informatie werd verspreid.”

Leny: “Al van kleins af ben ik tot de dag van vandaag bezig met sport en 
gezondheid. Samen met de verenigingen kijk ik dan ook uit naar de realisatie 
van de nieuwe sporthal op het sportpark Heikant en de opmaak van het plan 
bovenlokale sportinfrastructuur.

Jef: “Een initiatief waaraan ik de voorbije jaren zelf meewerkte, was de ‘Week 
van de Bij’. Op het gemeentehuis konden inwoners gratis bloemenzaad afha-
len om in hun tuin te planten. Biodiversiteit is enorm belangrijk en de bijtjes 
kunnen de nectar goed gebruiken!”
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'JAARMARKT
Steeds paraat op de jaarlijkse jaarmarkt. 

'EEN HART VOOR 
ARENDONK ÉN ONZE 
BESTUURSLEDEN

Een geboorte? Iemand ziek? Of 
een bloemetje uit dankbaarheid? 
Ons dagelijks bestuur heeft 
het allemaal gezien. Carla 
Van Nooten was meer dan 
zes jaar de drijvende kracht in 
dit bestuursorgaan. Ook dat 
verdiende een bloemetje voor de 
fijne samenwerking. Evelien nam 
de fakkel over. Veel succes!

'DANKJEWEL LIEVE MAMA’S
Jaarlijks zetten we de mama’s graag in de bloemetjes.

'LEKKER SMULLEN OP DE 
JAARLIJKSE BRUNCH MET DE BURGEMEESTER
Ieder jaar opnieuw kunnen we spreken van een full house. Met veel plezier 
zakken Vlaamse en nationale kopstukken af naar Arendonk. Wij kijken alvast 
watertandend uit naar de volgende editie op 3 september 2023.

'SCOTT VERACHTERT LEIDT 
ONS NAAR VOLGENDE VERKIEZINGEN
Hij was amper vier maanden lid toen Scott in 2019 de nieuwbakken voorzitter 
van onze lokale afdeling werd. Ondertussen zijn we drie jaar verder en is zijn 
goesting nog groter dan voorheen. Op 26 maart 2022 schaarden de N-VA-
leden zich unaniem achter zijn kandidaatstelling. “Scott is een hardwerkend 
lid, een bruggenbouwer en graag geziene persoon,” vertelt Kristof. “Samen 
met ondervoorzitter Tom Cambré zal hij ons naar de verkiezingen van 2024 
loodsen. Twee sterke mannen waarop je kan bouwen.” Hendrik, Marijke, Staf 
en Evelien maken ons dagelijks bestuur compleet.

IN DE DORPSSTRAAT
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'IN ONZE GEMEENTE 
In onze gemeente is er ieder weekend wel iets te beleven. 
Sport, cultuur of vrije tijd. Terwijl de ene een Blind date 
neemt met een boek, een terrasje doet of zich waagt aan 
een ritje voor Drive for Glosso zijn anderen te vinden in 
de Toremansmolen of bezoeken ze een tentoonstelling. 

'DE BANNERPLOEG OP STAP
Een zalige zomer of gelukkig Nieuwjaar? Onze 
bannerploeg zorgt dat deze wensen tot bij u komen.

'CITYGOLF
Teambuilding: Door middel van een spelletje citygolf combineren we cultuur 
en erfgoed met een attractieve wandeling.

'STIP IT
Ook wij maken een vuist tegen pesten.
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14 OKTOBER 2012 2016

2013

2017

2014

2018

2015
2019

 » Opening Fietspad Ravels
 » Verkeerspark kinderen
 » Vrijetijdspas evaluatie

 » Opening bibliotheek
 » Uitbreiding industrie
 » Invoering onderwijscheques

 » Riolerings- en asfalteringswerken over brug 5, 
later ook Broekstraat, Heirbaan en zijstraten
 » Buurtbabbelbank
 » Participatietraject dorpskern
 » Blokken in de bib
 » Renovatie Kleuterschool en turnzaal Voorheide
 » Vernieuwing Heemmuseum

 » Opening fietsbrug brug 5
 » Poederstraat vernieuwd
 » Ondertekening gezonde gemeente 
en Arendonk stopt met roken

 » Verlaging gemeentebelasting van 7,5 naar 7%
 » Sint-Jan bouw nieuwe school uit de startblokken
 » Cafetaria woonzorgcentrum, later uitvalsbasis lokaal 
ontmoetingscentrum Durgebont

 » 4 januari: aanstelling nieuwe gemeenteraad 
en bijzonder comitée sociale dienst
 » Asbestactieplan wordt samen met IOK uitgerold
 » Opening hondenweide achter de academie
 » Oprichting buurtbudget

14

2 3 41

 » N-VA Arendonk wint de 
gemeenteraadsverkiezingen met 31,2%.
 » Op 5 december 2012 legt Kristof Hendrickx de eed 
af bij gouverneur Cathy Berx. (Foto 1)

 » Opening staande wip St. Sebastiaansgilde
 » Eerste publieke laadpaal (foto 2)
 » 14 oktober: gemeenteraad van 8 naar 10 zetels
 » Deelfietsen voor schoolkinderen
 » Renovatie kleedkamers zwembad
 » Simonne was 6 jaar lang drijvende kracht in het 
vast bureau van het OCMW. We bedanken Simonne 
voor haar bijzondere inzet (foto 3)

INFOGRAPHIC
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2020

2024

2023

2021

2025

2022

 » Verbouwing gemeentelijke werkplaats

 » Renovatie van de Onze-Lieve-Vrouw en 
Sint-Jobkerk

15

85 6 7

 » Heraanleg kruispunt Wezenstraat (foto 7) 
 » Uitbouw evenementenloket 
 » Verdere uitbouw woonzorgzone

 » Renovatie Toremansmolen (foto 6)
 » Sportvloer Bemdhal ikv sporthal
 » Definitieve go voor glosso
 » Doorgangswoningen op twee jaar van 6 naar 10
 » Oprichting armoede-adviesraad
 » Fusie WZGA

Rudy Panis vervangt tijdelijk Marina Gys als schepen.
Carla Van Nooten vervangt tijdelijk Rudy als raadslid. (foto 4)
 » 1ste editie van ArenDONKER licht op
 » Ondertekening erfpacht en mede-investering atletiekpiste
 » Vlegelpad
 » Brugwachterswoningen worden gered van sloop en 
krijgen nieuwe invulling
 » Zomerschool
 » Fietsbib
 » Start van renovatie- en cohousingproject van het klooster 
Sint-Agnetendal in aanwezigheid van minister Matthias Die-
pendaele (foto 5)

 » Heraanleg Begijnhof en Wampenberg 
 » Aanleg nieuw containerpark 
 » Aanleg sterrentuin en natuurbegraafplaats
 » Eerste steenlegging sporthal en nieuwbouw/
renovatie GBS Voorheide (foto 8) 
 » Ingebruikname nieuwe school GBS Sint-Jan 
 » Papillonproject 
 » Het aanbieden van betaalbare huishoudtoestellen
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OOK HET BIJZONDER COMITÉE VOOR 
SOCIALE DIENST STAAT VOOR GEDEGEN KENNIS. 
NAAST VOORZITTER MARINA GYS STAAN ER NOG DRIE PAAR 
STERKE SCHOUDERS DIE HET SOCIAAL BELEID IN ONZE 
GEMEENTE MEE VORM GEVEN. 

Christel, je werd tot tweemaal toe 
rechtstreeks verkozen tot gemeenteraadslid. 
Waarom koos jij toch voor het sociaal huis en 
niet voor het gemeentehuis?
Christel: “Ik ben al bijna 32 jaar 
thuisverpleegkundige bij WGK. Mensen 
helpen en een luisterend oor zijn, leunt 
het meest aan bij mijn job, mijn leefwereld 
en interesse. Het is fijn je expertise met de 
anderen te kunnen delen. Het ligt dan ook in 
het verlengde van de thema’s die ik binnen 
onze afdeling opvolg: Hoe is het om ouder 
te worden/te zijn in Arendonk, aangepaste 
huisvesting, ontspanning voor iedere leeftijd. 
Met ouderenbeleid 2.0 trachten we dan ook 
antwoorden te bieden op die vraagstukken.”

Hoe zit dat bij jullie Hilde en Johan?
Hilde: “Ik zetelde reeds 6 jaar in de 
gemeenteraad en voelde aan dat ik in 
het sociaal huis nog meer van mezelf kon 
brengen. Het voelt goed aan om mensen te 
kunnen helpen en bij te staan in voor hen 
moeilijkere periodes. Samen met Marina, 
Christel en Johan vormen we dan ook een 
heel sterk team met verschillende expertises.“
Johan: “De laatste jaren kent de Arendon-
kenaar mij wellicht als centrummanager 
van het vaccinatiecentrum in Weelde Depot. 
Maar ik ben al veel langer actief in een 
non-profitorganisatie in onze gemeente. Met 
veel goesting geef ik nog EHBO-cursussen 
aan de leiding van onze jeugdbewegingen 
waardoor ze klaar zijn om weldra op kamp 
te gaan. Zorg en gezondheid zijn dus zo’n 
beetje mijn stokpaardjes. “

Hilde en Christel, al tien jaar zijn jullie 
bestuurslid van N-VA Arendonk, voor jou 

Johan is het sinds 2017. Welke realisaties 
liggen jullie nauw aan het hart? Welke zaken 
volgen jullie graag op.
Christel: Jarenlang heb ik mee de kar 
getrokken om te zorgen voor plezier en 
cultuur in ons dorp. Ik genoot er van alle 
lachende gezichten te zien tijdens Pret oep 
de Mèt of Rockabilly-Café. Maar ook binnen 
het bijzonder comitée sociale dienst (BCSD) 
zijn er verschillende dingen waar ik actief 
aan meewerk en die me trots maken. Als je 
ziet dat een inwoner die door ons geholpen 
wordt, ook in zichzelf investeert, word ik blij.. 
Johan: “Mijn voornaamste interesses hebben 
allemaal raakvlakken met wat de mensen 
direct raakt in hun basisbehoeften. Het 
sociale, een thuis hebben, deelnemen aan 
het leven, hun gezondheid, de veiligheid, 
vrijheid om de dingen te kunnen doen die je 
graag doet enzovoort. Arendonk heeft niet 
voor niets het charter van ‘gezonde gemeente’ 
ondertekend. Ondertussen zijn we zelfs een 
hart-veilige gemeente. Met de AEDapp kan 
je meteen weten waar er defibrillatoren 
hangen. Gezonde inwoners maken een 
gezonde gemeente. Arendonk stopt met 
roken, (be)weegt, ontstresst … tot de ‘gele 
doos’ die medische en/of andere gegevens 
over jezelf bevat. Deze initiatieven hebben 
hun nut al meer dan eens bewezen. Ook Top 
in je kop wat ondersteuning biedt aan het 
psychisch welbevinden van onze jongeren 
vind ik geweldig.  ”
Hilde: “We namen verschillende concrete 
acties waarmee je meteen effect hebt. Het 
buurtbudget gaf een boost aan de wijk De 
Rennen, de Leggen-Bellekens-Horeman. Een 
nieuwe buurtwerking ging van start in de 
Flierenbos-Pelgrimshof, het Hof, Peerdskerk-

hofstraat. Mensen zorgen graag voor elkaar. 
Op enkele jaren tijd werden er vier extra 
doorgangswoningen aangekocht. Het aantal 
staat nu op tien.”

AAN HET WERK BCSD



17

Voor velen is het BCSD heel vaag. Wat is 
eigenlijk jullie taak? 
Christel: “Ik zie mijn taak binnen het 
BCSD, met het nodige vertrouwen in onze 
sociale dienst, als kritisch toekijken op 
de beslissingen die zij voorstellen. Vanuit 
mijn expertise treed ik mee adviserend 
en aanvullend op. Zij die het in onze 
maatschappij écht nodig hebben, moeten we 
ondersteunen.”

Tweewekelijks hebben jullie samen met 
afvaardiging van de andere fracties overleg. 
Welke onderwerpen worden daar besproken? 
Hilde: “Ik heb enorm veel respect gekregen 
voor de maatschappelijk werkers, die heel 
wat te verwerken krijgen. Mensen die hun 
werk verloren hebben, géén geschikte en be-

taalbare woning vinden, die hun papierwerk 
niet meer op orde krijgen… Ze zorgen er 
voor dat ze in orde zijn met de aansluiting 
bij het ziekenfonds en leggen dan de dossiers 
voor op het BCSD. Zo kunnen wij erover in-
terpelleren en de zaken bespreken in groep.”
Christel: “Je zal het maar meemaken dat 
je van vandaag op morgen op straat staat 
door bijvoorbeeld een brand of een scheiding. 
Noodopvang, werkloosheid, financiële 
ondersteuning …Het is een negatieve spiraal 
waar je vaak sneller in terechtkomt dan je 
denkt. Anderzijds zijn er ook mensen die 
hardleers zijn. Bij hen moet je het been stijf 
houden. Iedereen heeft rechten en plichten, 
maar we moeten bepaalde individuen ook op 
hun plichten wijzen. Hulp bieden is iemand 
op weg helpen naar zelfstandigheid.“

Marina, je hebt tot nu toe vooral de anderen 
aan het woord gelaten? 
Marina: “Ja, ik vind het zeer aangenaam 
om te luisteren en samen te werken met 
mensen die het hart op de juiste plaats 
hebben. Ze zetten zich telkens in om anderen 
te ondersteunen door hen de nodige hulp te 
bieden en te begeleiden. Iedereen heeft recht 
op een aangenaam leven en met het ganse 
team van maatschappelijk werkers, alsook de 
leden van het BCSD zoeken wij steeds naar 
de meest geschikte oplossing.  Zij verdienen 
het dan ook om in de picture te staan.”
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2. IN MEMORIAM

Jammer genoeg hebben we de afgelopen jaren 
ook afscheid moeten nemen van onze stichter, Fik 
Hermans, en enkele bestuursleden, Julien Huon, 
Walter De Laat en Patrick Haagen. 

Op regelmatige basis stellen wij ons nog de vraag… 
“Hoe zouden zij gedacht hebben.”

3. KRISTOF NAAR BRUSSEL

Meer dan vier op tien Arendonkenaren stemden in 2014 op N-VA 
voor de federale verkiezingen. De partij van Bart De Wever behaalde 
in Arendonk liefst 42,4 procent van de stemmen voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. ‘Dit zijn hallucinante cijfers. Ongelofelijk’, 
reageerde Kristof Hendrickx, burgemeester van Arendonk en zelf 
kandidaat voor de Kamer. Met welgeteld 9.177 kiezers raakte hij net 
niet verkozen. Enkele jaren later deed Kristof opnieuw een gooi naar 
Brussel. De N-VA dames trokken zelfs ludiek met een pancarte van 
de burgervader door het land. Met 12029 voorkeurstemmen was het 
opnieuw net niet. Derde keer goede keer? Kunnen we op u rekenen? 

1. HENDRIK IN DE PARTIJRAAD

Omwille van zijn grote interesse in bovenlokale politiek 
werd Hendrik Sels vanuit onze afdeling afgevaardigd in het 
arrondissementeel bestuur. Van daaruit werd hij dan weer verkozen 
in de nationale partijraad. “Ja, wij nemen wel eens beslissingen die 
niet volgens de verwachtingen van de partijtop zijn.” 

18
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7. WORK HARD, PLAY HARD. VOOR EEN
FEESTJE ZIJN WE ALTIJD TERUG VINDEN. 

Ieder jaar opnieuw trekken we met een volle bus Arendonkenaren 
naar Mechelen voor het nieuwjaars -of zomerfeest. Lachende 
gezichten, bijpraten met de aanwezigen van andere afdelingen. 
Na het woordje van de nationale voorzitter Bart De Wever is het 
steevast tijd voor een drankje en worden de benen los gesmeten op 
de dansvloer. 

6. ARENDONKENAARSKRING IN ’T STAD

Kennen jullie de Arendonkenaarskring al? Het is een vereniging van 
uitgeweken Arendonkenaren, veelal oude dorpsgenoten die verhuis-
den naar de stad Antwerpen, en enkele Arendonkse sympathisanten. 
Ze bestaat sinds 1891 en kwam in oktober 2022 samen voor een 
ontvangst in het pas gerenoveerde stadhuis en haar schoon verdiep. 
Schepen Nabilla Ait Daoud verwelkomde de delegatie. Kristof kon 
natuurlijk niet ontbreken bij deze verbroedering. Ook – naar Antwer-
pen uitgeweken – bestuurslid Herman Hermans genoot mee van deze 
uitstap en het weerzien.

5. IN DE ZETEL VAN GERT LATE NIGHT

Als jongste deelnemer aan de gemeenteraadsverkiezingen werd 
Leny uitgenodigd op de boot van Gert Verhulst en James Cooke. 
Een spannende maar leuke ervaring. Vol trots zaten de andere 
kandidaten aan hun tv gekluisterd.

4. HANDEN UIT DE MOUWEN

World Clean Up Day, een dag waarop talloze vrijwilligers zich 
engageren om zwerfvuil op te rapen. Ook in onze gemeente vond er 
een schoonmaakactie plaats. Wij staken graag een handje mee uit 
de mouwen. Dank aan alle Mooimakers die meewerken aan propere 
straten.
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De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) is 
een jonge partij met een lange voorge-
schiedenis die wortelt in het democra-
tisch Vlaams-nationalisme. De N-VA 
ontstaat in 2001 uit de Volksunie (VU) 
en profileert zich van bij de start als 
een partij met beginselvaste politici die 
woord houden, een partij die opkomt 
voor de belangen van de Vlamingen en 
die zich richt tot al wie werkt, spaart, 
onderneemt of dat ooit gedaan heeft.

In Arendonk kunnen we al enkele 
decennia op zo’n politici rekenen. Sinds 
de verkiezingen van 2012 draagt een 
hechte groep Arendonkenaren de 
kracht van verandering uit. Kristof 
Hendrickx is uitgegroeid tot een 
burgemeester waarop de Arendonkenaar, 
maar ook onze partij kan rekenen. 
Uiteraard wordt hij bijgestaan door 
gedreven schepenen en heel wat sterke 
bestuursleden achter de schermen. Mag 

ik u vragen om Kristof en zijn ploeg ook 
in 2024 een duidelijk mandaat te geven. 
Goed werk mag beloond worden.

In 2024 zijn er opnieuw verkiezingen. 
Verkiezingen gaan altijd ergens over. 
Ze bepalen de richting waar het land, 
Vlaanderen of je gemeente naar toegaat. 
Het gaat over het maken van keuzes 
die bepalend zijn voor onze toekomst 
en die impact hebben op de komende 
generaties. Laat de kans om je stem te 
laten horen niet aan je voorbij gaan. 
Gebruik de mogelijkheid die je wordt 
geboden om een sterk signaal te geven. 
Voor Vlaanderen, voor Arendonk.

Wanneer ik naar de federale regering en 
haar beleid kijk, dan stemt me dat tot 
grote bezorgdheid. De overheid neemt 
gemiddeld 55% van ons loon af en 
toch levert men de slechtste begroting 
van Europa, is men de allerslechtste 

leerling van de hele geïndustrialiseerde 
wereld. Onze Vlaamse welvaart slinkt 
daardoor zienderogen. De omslag naar 
het confederalisme is meer dan ooit 
nodig.

Ik wil dan ook via deze weg oproepen 
om in 2024 naar de stembus te trekken 
en uw stem niet te geven aan partijen 
die voor de verkiezingen zeggen wat 
er allemaal moet gebeuren, maar na 
de verkiezingen gewoon het status 
quo aanvaarden en een steeds kleinere 
minderheid aan Vlaamse zetels leveren 
om de PS haar programma te laten 
uitvoeren. It’s a time for choosing, 
het is tijd om een keuze te maken. Een 
keuze voor Vlaamse welvaart en voor 
confederalisme. Een keuze voor de 
N-VA. Laat dat het komende anderhalf 
jaar onze boodschap zijn.

Bart De Wever
voorzitter N-VA

HET IS TIJD OM EEN KEUZE TE MAKEN


