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wenst je een 
mooie zomer!

Lijsttrekker en burgemeester Koen 
T’Sijen: “In de ploeg van PRO zit 
veel ervaring, met schepenen, ge-
meente- en OCMW-raadsleden en 
mensen die actief zijn in alle advies-
raden en in het verenigingsleven. 
Veel vertrouwde gezichten, maar 
ook 6 nieuwkomers die de burger-
beweging PRO Boechout&Vremde 
mee komen versterken. Ze vormen 
een mooie groep die alle Boechout-
se en Vremdese inwoners vertegen-
woordigen.”
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Philip Verstappen – 38 
jaar – schepen van ruim-
telijke ordening, dorps-
kernhernieuwing en patri-
monium – IT Consultant 
& project manager – Bac-
walde (oud)studentenclub 
– voormalig voorzitter 
jeugdraad

Johan Van Hoof – 32 jaar 
– schepen van verkeer en 
sport – ground operati-
ons manager – Bacwalde 
voetbal – oud-scouts

Marleen Dolfeyn – 49 
jaar – gehuwd met Gert 
Van Nuffelen, moeder van 
Karel, Rolf, Maarten en 
Roos – product marke-
ting - sporting Vremde – 
dorpsschool Vremde

Bruno Doms – 56 jaar 
– voorzitter PRO – ge-
meenteraadslid – grafisch 
bediende – samenwo-
nend met Inge Van Brus-
sel, papa van Bert en Jo-
nas – Bacwalde voetbal 
- sportraad

Nancy Vanhees – 42 jaar 
– gemeenteraadslid – 
zelfstandige Vintage Line 
– moeder van Maud, Lan-
der en Merel – sport
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Wie is wie op de lijst PRO Boechout&Vremde?

PRO-voorzitter Bruno Doms: “Met Els 
en Stine op 2 en 3 en Ria als lijstduwster 
zetten we sterke vrouwen op belang-
rijke plaatsen. Met Rudi, die er weer 
vol zijn schouders onder wil zetten, en 
onze schepenen Philip en Johan op 4, 
5 en 6 gaan we voor ervaring in de top 
van onze lijst. Vremde komt met liefst 6 
kandidaten: Stine, Marleen, Nancy, Jef, 
Ferre en Joris. En onze lijsttrekker Koen 
heeft via zijn grootouders en vader ook 

een sterke band met Vremde. Heleen 
en Lotte zijn onze jeugdige twintigers. 
Zij verdedigen de belangen van onze 
jongeren. Ria, Jo, Lieve, Jenny en Annie 
trekken zich de wensen en bezorgd-
heden van onze senioren aan. Al onze 
kandidaten, met ook onze raadsleden 
Tim, Stef, Katelijn en Bart, zijn thuis in 
het verenigingsleven en hier en daar 
graag vrijwilliger.”

Koen T’Sijen – 48 jaar – 
voltijds burgemeester – 
bevoegd voor financiën, 
personeel, onderwijs, 
cultuur, communicatie 
en veiligheid – gewezen 
federaal volksvertegen-
woordiger – gehuwd met 
Cathérine Vandoorne en  
papa van Ella-Noor – 
oud-scouts

Els Augustinus – 32 jaar 
– schepen van jeugd, 
kinderopvang, midden-
stand en toerisme – kine-
sitherapeute – gewezen 
groepsleiding en ouder-
raad gidsen – judo

Stine Bertels – 59 jaar 
– gewezen voorzitster 
OCMW en schepen van 
senioren en gezondheid 
– OCMW-raadslid – ver-
zorgster rusthuis Sint-
Mathildis – gehuwd met 
Herman Walschots, moe-
der van Emy, Joke en Tina 
en oma van Fien en Leon 

Rudi Goyvaerts – 51 jaar 
– gewezen schepen van 
verkeer en sport – sup-
ply chain security & safety 
advisor – papa van Bjoke 
– Bacwalde fietsclub – 
voorzitter koerscomité – 
oud-scouts

Heleen Rymen – 21 jaar 
– groepsleiding gidsen – 
student sociaal werk en 
bedrijfskunde

Lotte Vanstraelen – 20 
jaar – gidsen – voorzit-
ster jeugdraad – Bacwalde 
voetbal – hoofdanimator 
Wiebelei – student com-
municatiewetenschappen 

Tim Vanoystaeyen – 45 
jaar – gemeenteraadslid – 
bankbediende – gehuwd 
met Leen Braem, papa 
van Eline en Hannelore – 
oud-scouts – Konfijt – In-
ternational Humour in Art 
– cultuurraad – zaalvoet-
bal vollentip

Stef Voets – 55 jaar – ge-
meenteraadslid – expedi-
teur – samenwonend met 
Karin Paessens, papa van 
Jan en Kaat – Bacwalde 
(oud)studentenclub –  
Bacwalde voetbal

Annie Van Weert – 64 
jaar – gepensioneerd – 
gehuwd met Jef Adams, 
moeder van Natalie en 
Kristof en oma van Seppe, 
Sten, Loran en Elona – 
gecoro – KVLV – Kind en 
Gezin



de ploeg van de burgemeester

Jef Meeus – 43 jaar – 
aankoopmanager – trai-
ner & coach - gehuwd 
met Caroline Robert, 
papa van Emilyne, Loïc en 
Audric – voorzitter buurt-
comité Millegemweg – 
Wommelgemsesteenweg 
- feestcomité Vremde 
-Vremdsche Cyclisten

Fernando (Ferre) Mar-
ques Da Silva – 42 jaar 
– zelfstandige Myforma – 
samenwonend, papa van 
Yuna en Mayro – Spartans 
– Boechout VV - sport-
raad

Katelijn Sebrechts – 57 
jaar – gemeenteraadslid 
– onderwijzeres – mama 
van Charlotte, Emilie en 
Jozefien – buurtcomité 
Fruithofwijk – Bacwalde 
(oud)studentenclub

Joris Gurny – 53 jaar – 
leerkracht – papa van 
Jakoba, Siemen en He-
lena – sporting Vremde 
– Fietsersbond – Natuur-
punt – verlenging nooit – 
sportraad

Lieve Geerinck – 74 jaar – 
OCMW-raadslid – gepen-
sioneerd – moeder van  
Steven,  Lieve, Anne en Kris  
en oma van Jente, Hanne, 
Bjoke, Jitske en Jerke – 
vrijwilligster theater voor-
uit – OKRA - seniorenraad

Jo Offeciers – 68 jaar – 
ambtenaar op rust – sa-
menwonend met Sofie 
Casteels, papa van Hel-
een, Antoon, Jozefien 
en opa van Siebe, Jonas, 
Dries, Pippa, Zeppos, 
Hannah, Bill, Frankie, Finn 
en Harry – little hearts 
vzw (project in Cambodja) 
– Boomse ijsberen – vrij-
williger Konfijt, Waait in ’t 
Park, de Kunstvijver

Jenny Van Der Velde – 
62 jaar – zelfstandige – 
moeder van Tom en Kelly, 
oma van Maxim en Axel – 
burgemeester van de Bos-
hoek – Narrenvrienden 

Bart Anciaux – 56 jaar – 
OCMW-raadslid – com-
mercieel vertegenwoor-
diger – gehuwd met 
Christel Van den Bosch, 
papa van Jasper, Stefanie 
en Dorien – Bacwalde 
(oud)studentenclub – 
oud-KSA’er – verlenging 
nooit – mobiliteitsraad

Ria Van Den Heuvel – 61 
jaar – gemeenteraadslid –  
gewezen schepen ruim-
telijke ordening en kin-
deropvang – gewezen 
Vlaams volksvertegen-
woordiger – directeur 
kennis- en expertisecen-
trum ZitStil – career coa-
ching – gehuwd met Eric 
Pellegroms en mama van 
Bram, Simon en Niels en 
oma van Tuur, Flore, Sien, 
Lis en ? – verlenging nooit 
– familieplatform geeste-
lijke gezondheid – Na-
tuurpunt

Met de dorpskernvernieuwing in Vremde en 
aan het Jef Van Hoof- en Sint-Bavoplein, met 
de bouw van het sportpark Sneppenbos, met 
het nieuwe mobiliteitsplan en de heraanleg 
van de Alex. Franckstraat stond inspraak en 
participatie centraal. Bewonersvergaderingen, 
dialoog met scholen, verenigingen, midden-
stand, adviesraden of buurtcomités, openbare 
onderzoeken, voor PRO was dat de laatste 
jaren steeds vanzelfsprekend. En plannen 
worden via inspraak bijgestuurd. Het beleid 
heeft een breder draagvlak, juist door die 
participatie. 

PRO kiest voor meer en  
bredere burgerparticipatie

Hoe wil PRO concreet 
burgerparticipatie  
verder uitbouwen?

• Burgers, buurtcomités of afgevaardigden 
uit een adviesraad, schoolraad of bedrijf 
betrekken in de gemeenteraad bij de 
bespreking van bepaalde thema’s

• Een burgerkabinet dat advies uitbrengt 
aan het gemeentebestuur

• Een schepencollege dat regelmatig  
in alle wijken gaat vergaderen en  
debatteren

• Beslissingsrecht van burgers over  
wijkbudgetten

• Verplichte bewonersvergaderingen  
bij grote investeringen

“We moeten af van de negatieve, politieke polarisatie 
als je in een samenleving mensen wil verbinden.  

En die polarisatie kunnen we vermijden, of alleszins  
beperken tot hoffelijke meningsverschillen,  

als we samen aanvaarden dat burgerparticipatie  
het cement kan zijn van een goed beleid.”  

– Burgemeester Koen T’Sijen –
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De rekening klopt! 
2017 sluit 

positief af met 
1,3 miljoen euro

De gemeenteraad stelt de rekening 
van 2017 vast én de rekening klopt! 
Boechout-Vremde blijft financieel 
een gezonde gemeente. In 2017 
bedroegen de uitgaven op het ex-
ploitatiebudget 13.763.638 euro en 
de ontvangsten 15.066.428 euro. Het 
exploitatiebudget omvat alle subsi-
dies, personeels- en werkingskos-
ten. 2017 kent een positief resultaat 
van 1.302.790 euro. Er werd voor 
4.918.754 euro geïnvesteerd. Deze 
investeringen werden gefinancierd 
met 1.637.004 euro aan subsidies van 
andere overheden en leningen. 

De autofinancieringsmarge, dit is de 
budgettaire ruimte die de gemeente 
heeft om kapitaal en intresten van 
nieuwe leningen af te lossen, is ook 
positief en bedraagt 444.721 euro. 
Daarnaast heeft de gemeente een 
buffer van bijna 2 miljoen euro voor 
het pensioenfonds. Dit groeit jaarlijks 
aan.

Het Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB), dat sportpark Sneppenbos 
beheert, boekte in 2017 787.927 euro 
aan ontvangsten en gaf 889.461 euro 
uit. Dat betekent een verlies op het 
exploitatiebudget van iets meer dan 
100.000 euro. Daar is al mee reke-
ning gehouden in het budget 2018. 
De toelage van de gemeente aan het 
sportpark werd in 2018 opgetrok-
ken van 500.000 naar 750.000 euro. 
Dat is 4,9% van het totale budget. De 
algemene financiële situatie blijft ge-
zond met een positief gecumuleerd 
budgettair resultaat van iets meer dan 
2 miljoen euro.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Philip 
Verstappen: “Samen met de gemeente 
Hove werkte Boechout mee aan het 
landschapspark Frijthout, achter Kas-
teel Fruithof. Het resultaat is prachtig. 
Boechout investeerde 60.000 euro. Het 
gaat over meer dan 4,5 hectare eigen-
dom van Boechout. Die gronden heeft de 
gemeente verworven van Matexi, samen 
met het Molenveld of de Sfinksweide.

Zoals iedereen weet, werd dit woon-
uitbreidingsgebied met een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan omgezet naar park- en 
recreatiezone. Zo behouden we een 
mooi groengebied, waar iedereen van 
kan genieten. Matexi werd opgelegd deze 
gronden gratis over te dragen aan de ge-
meente bij de verkaveling van het woon-
uitbreidingsgebied aan de Groenstraat.”

Schepen van Jeugd Els Augustinus: 
“Er is plaats voor natuur, wandelaars, 
fietsers en spelende kinderen. De speel-
heuvels liggen op de gronden van de 
gemeente Boechout. Samen met Hove 
hebben we er voor gekozen om het daar 
zo avontuurlijk mogelijk te maken. Naast 
een hondenwei is een eindje verder ook 
een bijenhal gebouwd. Deze hebben we 
gevraagd voor de imkers van de Biebond 
van Boechout. En na een goeie wandeling 
kan je in de buurt zeker terecht bij onze 
horeca.”

Landschapspark Frijthout: 
groene beleving voor iedereen




