

De Standaard over
natuur en groen:

De Standaard over
dienstverlening en ﬁnanciën:

• 88% woont op minder
dan 800 meter van
‘wijkgroen’, zoals een
park. Dat is meer dan
gemiddeld in Vlaanderen.

• 77% van de Boechoutenaren is
tevreden over de dienstverlening in
de gemeente.
• Voor al die ﬁetspaden, wegen en
scholen ontving Boechout € 715
per inwoner (belastingen, taksen,
onroerende voorheﬃng, …). Dat is
€ 28 minder dan het gemiddelde in
soortgelijke gemeenten.

• 81% van de inwoners is
tevreden met de natuuren groenvoorzieningen in
de buurt.
PHILIP, JORIS, RIA, JEF EN JO:

“Landschapspark Frijthout,
het Bessemgebied of de
Sﬁnksweide, de uitbreiding
van het Natuurreservaat
Molenbeekvallei, het
eikenbos aan Zuiderdal,
het speelbos en het
compensatiebos aan de
Alexander Franckstraat, …
allemaal groene realisaties.
En we willen nog een park
aan de oude terreinen
van sporting Vremde, en
groene plekken, ook privé,
toegankelijk maken voor het
publiek, zoals het Vijverhof.”

De Standaard over veiligheid:
• 89% voelt zich zelden tot
nooit onveilig. 10% van de
Boechoutenaren mijdt af en toe
bepaalde plekken in de gemeente.
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EERSTE
FIETSSTRAAT
IS EEN FEIT.
EN ER KOMEN
ER NOG …

*In samenwerking met: Agentschap Binnenlands
Bestuur, Statistiek Vlaanderen, Statbel,
Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement
Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt
Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO,
Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie.

KOEN, NANCY, STEF:

“We willen niet overal camera’s,
maar wel op publieke plaatsen,
gericht en tijdelijk, om sluikstort,
overlast, diefstal en vandalisme te
voorkomen. Dat kan op pleintjes of
bv. aan ﬁetsenstallingen. We blijven
ook BuurtInformatieNetwerken
(BIN’s) ondersteunen.”

Bart Anciaux, LID VAN DE

MOBILITEITSRAAD EN FIETSERSBOND: “Als het
van PRO afhangt kiezen we in de toekomst
voor ﬁetsstraten in de Dr. Theo Tutsstraat,
Van Colenstraat, Jan Frans Willemsstraat
en een deel van de Heuvelstraat. De
ﬁetsstraat wordt zo ingericht dat de auto
de ﬁetser niet kan inhalen. De ﬁetser in
tegenrijrichting ﬁetst op een verhoogd
rijpad. Op verbindingswegen kiezen
we voor ﬁetspaden, gescheiden van de
rijbaan, zoals op de Vremdesesteenweg
en de Alex. Franckstraat, én voor vlot
doorstromend autoverkeer.”

13.000 BOECHOUTENAREN EN VREMDENAREN
REKENEN OP MENSEN MET KENNIS VAN ZAKEN
EN INZET VOOR HUN GEMEENTE.
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ALLEMAAL
VEILIG FIETSEN
 Fietsstraten in de dorpskern
van Boechout

 Fietspaden langs de

Wommelgemsesteenweg,
Weverstraat, deel
Broechemsesteenweg en Boshoek

 Verdere aanleg trage wegen,
o.a. Millegemweg

 Geen sluipverkeer door
woonwijken

 Onderzoek ﬁets- en wandelbrug
over N10

Boechout&Vremde, dat zijn 13.000 mensen die verwachten
dat alles in hun gemeente goed loopt: van propere straten
en veilig verkeer, over vriendelijke dienstverlening tot goeie
kinderopvang. Van kwaliteitsvol onderwijs tot een bruisend
verenigingsleven. Van aangenaam wonen in een groene
omgeving tot degelijke infrastructuur om te spelen, te sporten
en cultuur te beleven. Van een open sociaal huis tot gezellig
winkelen. En daarbij willen ze graag betrokken worden.
Jij ook?

Doe mee en contacteer ons!
mail naar bruno.doms@boechout.be
of bel 0479.48.83.30
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v.u. Bruno Doms, Hovesesteenweg 12, 2530 Boechout

SCHEPEN VAN VERKEER
Johan Van Hoof: “Het

straatje achter de kerk aan
het Sint-Bavoplein is oﬃcieel
de eerste ﬁetsstraat in
onze gemeente. Het Jef Van
Hoofplein, de Vredeborgstraat
en Konijnenbergstraat volgen.
Zo maken we de schoolomgeving
aan het Jef Van Hoofplein veiliger
voor ﬁetsende kinderen. Fietsers zijn
er koning, auto’s te gast. Ze mogen
ﬁetsers niet inhalen. Fietsstraten
geven ﬁetsers meer ruimte in een
dorpskern. Traag autoverkeer én
veilig om te ﬁetsen.”
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PRO WIL
VERDER WERKEN:

NIEUW
SINT-BAVOPLEIN
VOOR 2019

SCHEPEN VAN DORPSONTWIKKELING

Philip Verstappen: “Aansluitend

op de werken aan het Jef Van Hoofplein,
starten we begin 2019 met de heraanleg
van het Sint-Bavoplein en een deel van
de Hovesesteenweg. Er komt een breed
ﬁets- en wandelpad langs de horeca en
meer pleinruimte en groen op het SintBavoplein. Langs de Hovesesteenweg
komen er veilige oversteekplaatsen, meer
parkeerplaatsen buiten de rijbaan en
wordt het ﬁetspad doorgetrokken tot aan
de Bistweg.”

NIEUWE ACADEMIE VOOR
MUZIEK EN WOORD:

HET HART VAN ONS
KUNSTONDERWIJS

SCHEPEN VAN JEUGD

Els Augustinus is

helemaal in haar nopjes: “De nieuwe academie
voor muziek en woord heeft 7 mooie, akoestische
repetitielokalen voor zang en voor het leren van
een muziekinstrument. Onze kinderen kunnen
eindelijk in optimale omstandigheden genieten van
muziekonderwijs. Natuurlijk zijn ook alle basisscholen
welkom om gebruik te maken van deze lokalen voor
bv. muzische vorming. We plannen ook de verhuis
van de kunstacademie naar lokalen in de Jan Frans
Willemsschool. Zo kunnen kinderen na school in de
buurt van het Jef Van Hoofplein naar de muziek- of
tekenschool, een bezoekje brengen aan de bib of
lekker samen spelen op het nieuwe groene plein
tussen bib en molen.”
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ALLEMAAL
DUURZAME
BURGERS:

Inwoners
participeren mee
in zonnepanelen
op turnzaal en
Sneppenbos én
CO²-reductie
DE GEMEENTE INVESTEERDE REEDS IN
ZONNEPANELEN OP DE BUNDERKES, DE
WIGWAM, DE JAN FRANS WILLEMSSCHOOL
EN ZAAL DEN BOOM. NU KOMEN ER
ZONNEPANELEN OP HET NIEUWE DAK VAN DE
TURNZAAL VAN DE GEMEENTESCHOOL EN OP
DE FIETSENSTALLING VAN SNEPPENBOS.
BURGEMEESTER Koen T’Sijen:
“We doen dat nu met participatie
van inwoners via de
energiecoöperatie Zuidtrant.
Zij investeren in hernieuwbare
energieprojecten met kapitaal
van burgers. De burgers krijgen
een dividend uitgekeerd op
hun geïnvesteerd kapitaal bij
winst van de coöperatie. De
zonnepanelen produceren
energie voor de sporthal
en de school. Hierdoor is
de stroomprijs goedkoper.
En we realiseren hiermee
een CO²-besparing van
ongeveer 5 ton/jaar. De
zonnepanelen op de school
zullen ook gekoppeld worden
aan laadpalen voor elektrische
deelwagens en ﬁetsen op het
nieuwe Jef Van Hoofplein. De
plaatsing van de laadpalen en
de deelwagen zitten mee in de
project. Dit beleid kadert in de
Europese Burgemeestersconvenant
om de CO²- uitstoot tegen 2030 te
minderen.”

DE KWALITEITSKRANT
DE STANDAARD*
LICHTTE
BOECHOUT-VREMDE
HELEMAAL DOOR:

HOE AANGENAAM
IS HET HIER OM
TE WONEN?
LEES ONS
RAPPORT!

ONZE PRO-KANDIDATEN GEVEN COMMENTAAR BIJ DE RESULTATEN.
De Standaard over vrije tijd,
jongeren, cultuur en senioren

De Standaard over
kinderopvang, sociaal beleid en
onderwijs:

• Inwoners kunnen gezellig een
terrasje doen, gaan sporten, of wat
cultuur opsnuiven in BoechoutVremde.

• Met 47 opvangplaatsen in
kindercréches per 100 kinderen
zit Boechout-Vremde boven het
Vlaamse gemiddelde.

• 83% van de Boechoutenaren
is tevreden met de culturele
voorzieningen in de gemeente.
• 68% is tevreden met de
voorzieningen voor de jeugd.
• 78% van de 65-plussers vindt dat
er voldoende activiteiten voor hen
worden georganiseerd.
LOTTE, HELEEN, TIM, ELS, FERRE EN
LIEVE: “Met sportpark Sneppenbos

hebben we eindelijk de infrastructuur
die onze verenigingen verdienen.
Voor senioren maken we van de
hoeve Bunderkes een échte ontmoetingsplek. Met de speel- en sportweken tijdens de vakanties bieden we
een tof en heel kwalitatief aanbod
voor kinderen aan. Houden zo!”

• 77% van de ouders is tevreden over
de plaatselijke kinderopvang.

De Standaard over
verkeer:
• 62% van de inwoners van
Boechout-Vremde vindt dat
er hier nog veilig geﬁetst
kan worden.
• 61% is tevreden over
de staat van de ﬁets- en
voetpaden in de gemeente.
• 54% van de
Boechoutenaren gaat bijna
dagelijks achter het stuur
zitten richting werk of
school. Dat is minder dan in
de rest van Vlaanderen.

RUDI, JOHAN, BART,
MARLEEN EN ANNIE:

“Het blijft een
uitdaging voor PRO
om nog meer in
te zetten op vlotte
verbindingen met
openbaar vervoer en
veilige ﬁetsroutes. Als
ﬁetsgemeente moeten
we er nog meer voor
zorgen dat kinderen
veilig naar school
kunnen ﬁetsen.”

• Kinderen in Boechout-Vremde doen
het goed op school: leerlingen in
de basisscholen hebben gemiddeld
minder leerachterstand dan in de
rest van Vlaanderen.
• Hier zijn meer mensen aan het werk
dan het Vlaamse gemiddelde.
• 0,4% moet rondkomen met een
leeﬂoon. Het Vlaamse gemiddelde
is 0,6%.
• Er zijn 12,1 plaatsen per honderd
senioren in woonzorgcentra
en assistentiewoningen. De
gemiddelde Vlaamse gemeente
heeft er 8.

KATELIJN, STINE, BRUNO EN JENNY:

“Onze kinderopvang in de Wigwam
is één van de beste in de regio.
Daarin willen we blijven investeren.
In het onderwijs wensen we vooral
aandacht voor zorgondersteuning.
Op sociaal vlak vraagt een breed
preventief gezondheidsbeleid meer
impulsen.” 
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